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الطبعة األولى
) 1434 هـ - 2013 م (

مزيدة ومنقحة

حقوق الطبع محفوظة
إال ملن رغب بطباعته للتوزيع املجاني

من غير زيادة أو نقصان.

لإلستفسار والتواصل:
00965/99889948 
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موجز 
شرح أعمال احلج والعمرة 
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املقدمة

احلمــد للــه رب العاملــن ، والصاة والســام على املبعــوث رحمة 
للعاملن ، وعلى آله وصحبه أجمعن.. 

أما بعد.. فهذه هي الطبعة األولى في موضوع أســئلة احلج والعمرة 
واإلجابة عليها، واخلاصة بأسئلة النساء، واملستفاد من كتاب ) احلج 

والعمرة..سؤال وجواب(.

 وقــد وجــد الكتاب في طبعاته الســابقة - ولله احلمــد - قبوال عند 
األحباب، ألســباب كثيرة من أبرزها أن الرسالة موجزة في مادتها، 
وتكاد أن تشــمل في موضوعها - بإذن الله تعالى – معظم املســائل 

التي يسأل عنها الناس في نسك العمرة واحلج.

ومن خال متابعتي للكثير من أسئلة النساء في احلج، الحظت أنهن 
ال يرغــن في إطالة اجلــواب أو التفصيل فيه، لكنهــن يردن الراجح 
املوجز والواضح في البيان والعلم، ألجل هذا أحببت أن أوجز لهن 

في اإلجابة، وأبتعد عن اإلطالة فيها.

وحرصت –  حفظكّن الله – على اإلســتفادة من فتاوى أهل العلم، 
أمثال: سماحة الوالد العامة ابن باز، والعامة ابن عثيمن رحمهما 
الله تعالى وغيرهما، مع اختصار وتصرف مني في إجابتهم، لتكون 

موجزة ومستوفية لغرض الرسالة.. الذي هو اإليجاز.
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 وجزيل الشــكر واإلمتنان لكل من أســدى إلــي نصحًا، أو وجهني 
إلى شيء في هذه الرسالة.

فمــا كان مــن صواب فهو من فضــل الله، ثم مبا تعلمتــه من العلماء 
وطلبتهــم، وإن كان غيــر ذلك فمن تقصيري وقلــة العلم، والله هو 

الغفور الرحيم.

أقسام الرسالة:
   قمت بتقسيم الرسالة إلى مباحث وفق إجناز الرحلة، لتعن املعتمر 

واحلاج عند أدائه لهذه العبادة العظيمة.

ومت توضيــح بعــض املســائل املهمــة املتعلقة بهــذا النســك العظيم، 
وذلك في التمهيد، ببيان أربع مسائل مهمة، وهي:

       األولى: أهمية العلم الشرعي.

         الثانية:  وجوب إتباع السنة الصحيحة وفق فهم الصحابة رضي 
الله عنهم.

        الثالث: أهمية سؤال أهل العلم.
        الرابع: بيان األحكام التكليفية املتعلقة بالعمرة واحلج.

ثم بعد ذلك مّت تقسيم املوضوع إلى مباحث مفّصلة حسب الرحلة، 
فجاءت كاآلتي:
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معلومات عن احلج.  .1

االستعداد للرحلة.  .2
3. ما يتعلق بالنساء.

عند امليقات.  .4
أثناء الطريق.  .5

النزول في الفندق.  .6
نسك العمرة.   .7

فترة التمتع.  .8

يوم التروية.  .9
يوم عـرفة.  .10

ليلـة مزدلفــة.  .11
يـوم النحــر.  .12

أيام التشريق.  .13
طواف الوداع.  .14

ما بعد احلج.  .15
شرح موجز للحج.  .16
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أهمية العلم الشرعي .    : املسألــة األولى 

وجوب إتباع السنة الصحيحة .   : املسألة الثانيـة 

أهمية سؤال أهل العلم .   : املسألة الثالثـة 

بيان أركان وواجبات العمرة واحلج .   : املسألة الرابعة 
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التمهيد:
مسائل متنوعة

قبل أن أشــرع في بيان األسئلة واألجوبة املتعلقة باحلج ، أرغب في 
بيان أربع مسائل مهمة ممهدة للموضوع، وهي:        

 األولى : أهمية العلم الشرعي. 

 حّث ديننا احلنيف على العلم، فجاءت اآليات  لتدل على شــرف هذا 
األمر، حيث كان أول ما أنزل على سيد البشر ] قوله تعالى: }اقرأ{، 
بِّ  وألهميتــه أمر اللــه عز وجل نبيــه ] بالزيادة منه ، فقــال: }َوُقل رَّ
ِزْدنِــي ِعْلًما {)طه:11٤(، وبّن الله تعالــى أن الرفعة املباركة واملنزلة 
الســامقة عنــده ســبحانه ليســت مبال أو نســب إمنا هــي بالعلــم ، فقال 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{  ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَّ ُه الَّ ســبحانه: }َيْرَفِع اللَّ
)املجادلة: 11(، ألن العلم هو سبيل مهم إلى حتقيق ا خلشية من الله، قال 

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء { )فاطر: 28(. َا َيْخَشى اللَّ تعالى: }إمِنَّ

وجاء النبي ] مؤكدا لهذا اجلانب العظيم، ومرغبا أمته املباركة في 
التعلم، وأنه ســبيل موصل إلى اخلير في الدنيا واآلخرة ، فقال ]: 
»من ســلك طريقا يلتمس فيه علما سّهل الله له به طريقا إلى اجلنة« 
رواه مســلم، واألجــر عظيم ملن يــدّل الناس إلى العلــم واخلير، فقال 
]: »مــن دعا إلى هــدى، كان له من األجر مثل أجــور من تبعه، ال 

ينقص ذلك من أجورهم شيئا«.  رواه مسلم

ولنتذكر بأن خير وبركة العلم يشمان السامع، والقائم بالتبليغ، ودليل 
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ذلــك قوله ]: »نّضر -والنضارة: التنعم واحُلســن - الله امرءا ســمع منا 
شيئا فبّلغه كما سمعه، فرّب مبَلٍغ أوعى من سامع«. رواه الترمذي

الثانية : وجوب اتباع السنة الصحيحة.

 حتتاج املســلمة إلى معرفة  قضية مهمة،  وهي:  ما ســبيل فهم العلم 
الصحيح، فهما يحبه الله، ويحبه رسوله ]؟

نعلــم جميعــا أن العلم الشــرعي ليس له من ســبيل ملعرفة أصوله  
إال  من القرآن الكرمي أو الســنة النبوية الصحيحة، وهما الوحيان 
ــوَن الّلَه  املعصومــان مــن الزلل، قــال تعالــى: }ُقــْل إِن ُكنُتــْم حُتِبُّ
ِحيٌم{ ) آل  بُِعونِي ُيْحبِْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَّ َفاتَّ
عمــران:31(، فهذا بيان صحة الدعوى التي يدعيها بعض الناس في 

حبهم لله تعالى، فصدُق هذه الدعوى هو االتباع لسنة النبي ].

 وينبغي العلم أن ســبيل فهم النصوص الشــرعية  يكون ابتداء وفق  
فهم مــن نزل فيهم هذان الوحيان وهــم الصحابة رضي الله عنهم، 

ألنهم أعلم الناس مبا يريده الله، ومبا نطق به خليله محمد ].

لــذا جند مســائل احلج- خاصة - تناولهــا الصحابة رضي الله عنهم 
بالبيــان الكافــي والقول الشــافي في مجملهــا، ولهم فيهــا الفتاوى 
الواضحة، وما على املســلم إال النهل من العلماء، الذين ارتووا من 

ذلك املعن املبارك.

الثالثة : أهمية سؤال أهل العلم.

لتحــذر – الفاضــات – ممن ابتعدن عن هدي خيــر القرون؛ الصحابة 
رضــي اللــه عنهم، حن تتكلم بغير هدى أو علم ، فتمنع شــيئا أو جتيز 
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أمــرا من غير دليل أو اتباع ألقوال من ســلف، وهذا نســمعه ونعلم 
وقوعه بكثرة في جانب عبادة العمرة واحلج.

لهذا  أمرنا ربنا ســبحانه بســؤال أهل العلم ، قال تعالى: }َفاْســَأُلوْا 
ْكــِر إِن ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن{ )النحــل:43( ، وذلك ألنهم ورثة  َأْهــَل الذِّ
علــم األنبيــاء،  وحّذرنــا ســبحانه من القــول عليه با علــم، فقال: 
َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َمــا َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغَي  َا َحرَّ }ُقــْل إمِنَّ
ْل بِِه ُســْلَطاًنا َوَأن َتُقوُلوْا َعَلى  ُكوْا بِالّلِه َما َلْم ُيَنزِّ قِّ َوَأن ُتْشــرِ بَِغْيِر احْلَ
الّلــِه َما اَل َتْعَلُموَن{ )األعراف:33(، فمــن تفتي الناس بغير علم قد 
قالت على الله ما ال تعلم ، ووقعت فيما حرم الله عليها، وأيضا قد 
جعلــت العوام  يركنون إلى قولها، ومن ثم صدهم عن احلق، ألنها 

منعتهم من سؤال أهل العلم.

 وكــذا تنخدع بعــض ممن عندها ثقافــة عامة فتظــن أن مبقدورها أن 
تكون مفتية في دين الله، وليس عندها نصيب من أســس االجتهاد، 

فتظن ما تفتي به صوابا، وهي إجابات بعيدة عن احلق.

واحلــذر كل احلذر من التقول من غير فقه أو دليل،  ألن هناك من ال 
حتســن العلم، وال الفقه في مسائل احلج خاصة، وغيرها من مسائل 
العلم، فتتكلم بغير علم وتســير على غير هدى، وهذا مصداق قوله 
]: »إن الله ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض 
العلــم بقبــض العلماء، حتــى إذا لم ُيبــق عاملا اتخذ الناس رؤوســا 

ُجهاال، فُسئلوا فأفتوا بغير علم ، فَضلوا وأضُلوا«.  متفق عليه.

والواجــب على الفتاة أن تتقي ربهــا، وأال تفتي إال بعلم تأخذه من 
كتاب الله، أو  ســنة رســوله ]، أو من خال نظرها في أقوال أهل 

العلم الذين يوثق بعلمهم.
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الرابعة : بيان أركان وواجبات العمرة واحلج

أوال: ما يتعلق بالعمرة:

أركان العمرة: اإلحرام - الطواف - السعي. أ. 

ب. واجباتها: اإلحرام من امليقات - التقصير.
ثانيا: ما يتعلق باحلج:

شروط احلج: أ.  
- ش��روط الوج��وب: العقــل، البلــوغ، االســتطاعة، احملرم 

للمرأة.
- شروط صحة: اإلسام.

- شروط أداء: أمن الطريق، صحة اجلسد.

ب. أركان احلج:

األول: اإلحرام، وهو نية الدخول في النســك، ولقوله ]: » إمنا 
األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى«.رواه البخاري

  الثاني: الوقوف بعرفة، لقوله ]: » احلج عرفة «. رواه اخلمسة

ُفــوا بِاْلَبْيــِت  وَّ  الثال��ث: طــواف اإلفاضــة، قــال تعالــى: }َوْلَيطَّ
اْلَعتِيِق{ ) احلج: 29(

الرابع: السعي بن الصفا واملروة، لقوله ] ألصحابه: » اسعوا؛ 
فإن الله كتب عليكم السعي«.  رواه أحمد
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ج. من واجبات احلج:
   األول: اإلحرام من امليقات.

  الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ملن وقف نهارا.
  الثالث: املبيت في مزدلفة. 

  الرابع: املبيت مبنى ليالي التشريق.
  اخلامس: رمي اجلمرات مرتبا.

  السادس: التقصير.
  السابع: طواف الوداع. ) لغير احلائض(.

من سنن العمرة واحلج: ح.  
- أداء ركعتن بعد الطواف وشرب ماء زمزم.

- األدعية عند الصفا واملروة، وأثناء السعي بينهما.
- املبيت في منى يوم التروية، والصاة فيها.

- الدعاء بعد الرمي للجمرة الصغرى والوسطى.

ولنتذكــر أن تيســير بيــان األحــكام الشــرعية لعامة املســلمن من 
األمور التي جتعل العلم متاحا للجميع، وهذا مســلك نحتاجه مع 

كل العلوم الشرعية وغيرها، مع الرجوع إلى كتب أهل العلم.
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األسئلة العامة 
املتعلقة مبنسكي العمرة واحلج

 )من بداية الرحلة إلى ختامها(

- معلومات عامة عن احلج.
- االستعداد للر حلة.

- امليقات.
- في الباص. 
- في الفندق.

- العمرة.
- يوم التروية.

- يوم عرفة.
- ليلة مزدلفة.

- يوم النحر.
- أيام التشريق.

- طواف الوداع.
- ما بعد احلج.

- شرح موجز ألعمال احلج )التمتع – القران – اإلفراد(.  
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املبحث األول: 

معلومات عامة 

متى ُفرض احلج على املسلمني؟- 1
قيل إنه ُفرض في الســنة السادسة، وقيل:  في التاسعة، وقيل:  

في العاشرة، وفيها  حج النبي  ].

ما معنى } احلج أشهر معلومات{؟ 2 -
أي أشهر احلج معلوم وقتها عند العرب قبل بعثة النبي ].

ما هي أشهر احلج؟ 3 -
هي شــهر شوال، وشــهر ذو القعدة، والعشــر األول من شهر 

ذي احلجة.

ما معنى كلمة ُنسك؟ 4 -
لفظ نســك له ثاثــة إطاقات: فيطلــق على العبــادة، فيقال:  
رجــل ناســك أي عابــد، ويطلــق علــى األضحية، فيقــال لها 
نســيكة، ويطلــق علــى عبــادة احلج، ويقــال:  نســك احلج أو 

العمرة.

؟ كم مرة اعتمر النبي ]- 5
اعتمر ] أربع عمــرات: عمرة احلديبية، والقضاء، واجلعرانة 

وعمرته في احلج ) حج الِقران (.

؟ كم مرة حج النبي ]- 6
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حّج النبي ] باملســلمن مرة واحدة في الســنة العاشرة، وهي 
املسماة بحجة الوداع.

.. بالوداع؟ لم وصفت حجة النبي ]- 7
ألنــه ] وّدع فيهــا اآلل واألصحــاب   بقولــه: )لعلي ال 

ألقاكم بعد عامي هذا(.

؟ لِم حج أبو بكر [ بالناس قبل النبي ]- 8
قيــل:  ألن النبــي ] كان يســتقبل وفود املســلمن ممن دخلوا 
حديثــا فــي الدين، وقيــل:  حتى يطّهــر أبو بكــر [ مكة من 

األصنام، ويبعد املشركن عن بيت الله سبحانه. 

هل احلج من أركان اإلسالم؟ 9 -
نعم ، لقول النبي ]: » ُبني اإلســام على خمس: شــهادة أن 
ال إله إال الله، وأن محمدا رســول الله، وإقام الصاة ، وإيتاء 

الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان «. رواه مسلم

ما تعريف مصطلح )احلج(؟- 10
 لغة: هو القصد.

وشــرعا:  قصــد البيت احلــرام في زمن مخصــوص، بنية أداء 
املناسك؛  امتثاال ألمر الله.

هل ميكن تأخير أداء احلج؟- 11
ال ينبغي التأخير، لقوله تعالى: }َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت 
َمِن اْســَتَطاَع إَِلْيِه َســبِيًا َوَمن َكَفَر َفإِنَّ الله َغنِيٌّ َعِن اْلَعامَلَِن{ 

)آل عمران : 97(. والوجوب يفيد اإلسراع إبراًء للذمة.
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بع��ض النس��اء في س��عة من امل��ال، وصح��ة في الب��دن، لكن  12 -
التسويف في أداء فريضة احلج مينعها عنها،فما التوجيه لها؟

علــى قدر توقيــر وتعظيــم األنثى لربها فســنجد فيها الشــوق 
واحلــرص على العبادات، ومن كانت الدنيا تشــغلها، وجمع 
األمــوال حتجزهــا، واإلجتماعــات الدنيويــه تعوقهــا، فهــذه 

يخشى عليها من تسلط الغفلة على قلبها.

ما فضل أداء عبادة احلج؟- 13
الفضائــل كثيرة منها مغفرة الذنوب، قــال النبي ]: »من حّج 
هــذا البيــت فلــم يرفــث ولم يفســق رجع كيــوم ولدتــه أمه«.  
متفــق عليه، الثواب باجلنة، قــال ]: »العمـــــرة إلــى العمــــــرة 
كفـــــــارة ملا بينهما، واحلــج املبــرور ليس لــه جزاء إال اجلنــة«.  

رواه مسلم 

ما معنى ) الرفث( و ) الفسوق(؟- 14
الرفــث: كل ما يتعلق بالشــهوة بن الذكــر واألنثى؛ من النظر 

واللمس وغيرها، والفسوق هي املعاصي والكام الباطل.

- 15   ما معنى)رجع كيوم ولدته أمه(؟
أي:  رجع من احلج عاريا من الذنوب.

كيف يكون احلج مبرورا؟ 16 -
يكــون مبــرورا حــن ال يخالطــه إثــم، مثــل النظــر للرجــال 

األجنبيات بشهوة، أو التدخن، أو الكام السيء.

ما األمور التي ينبغي عملها ليكون احلج صحيحا إن شاء الله؟- 17
أن تنــوي املســلمة باحلــج وجــه اللــه عــز وجــل، وهــذا هــو 
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اإلخــاص، ثــم باتبــاع ســنة النبــي ]، وأن يكــون احلج من 
مــال حال، وحتــذر من املعاصي، وعليهــا أن تكون كرمية في 
أمرهــا كله، مع اإلحســان إلخواتها، وجتنب إيذاء املســلمن.  

هل هناك فرق بني صحة العمل، وقبوله عند الله؟ 18 -
نعــم، فصحــة العمل تتعلق بــأداء العبــادة ظاهرا؛ بشــروطها 
وأركانهــا، ويقال له اإلجزاء، أما القبــول فهو النتيجة واجلزاء 

وهو عند الله؛ وما يتحقق معها من مثوبة وأجر.

ه��ل م��ن حجّت م��رة، فعليه��ا أن تل��زم بلدها، وال حت��ّج مرة  19 -
أخرى؟

ليــس بصحيح، بل يشــرع لها في حال االســتطاعة أال تنقطع 
عن زيارة بيت الله متى تيسر لها ذلك، إما بعمرة أو حج.

هل ُيشرع للمسلمة املداومة على أداء احلج؟  20 -
نعــم، حلديث ابن عبــاس مرفوعا:  »تابعوا بــن احلج والعمرة 
فإنهمــا ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث احلديد«. 
رواه النســائي، وهذا ملن تيســر لهــا ذلك، ولم تقصــر في رعاية 

أهل بيتها.

أيهما أفضل للمس��لمة ذهابه للحج تطوعا، أو إعانته ملعس��ر  21 -
في أداء فريضة احلج؟

األولى إعانتها للمعسر لتيسير أداء الفريضة، والدال على اخلير 
كفاعله .

(؟ ما حكم من تتأخر عن أداء حجة اإلسالم )الفريضة- 22
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يخشــى عليهــا من اإلثــم، فعن أبــي هريرة [ قــال : خطبنا 
رسوُل الله ] فقال: » أيها الناس قد فرض الله عليكم احلج، 

وا«. متفق عليه، واألمر يفيد وجوب املسارعة. فحجُّ

من تتأخر عن حج  الفريضة بحجة الزحام، ما حكم فعلها؟ 23 -
هذا عذر باطل، فقد صّح عـــن النبي  ]  أنه قال: »جهاد الكبير 

والصغير والضعيف واملرأة: احلج والعمرة «. رواه النسائي

بعض النساء يتأخرن عن احلج للمشقة..ما حكم ذلك؟- 24
عن عائشــة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ترى اجلهاد في 
ســبيل الله أفضل العمل، أفا جناهــد ؟ قال ]: »لُكّن أفضل 
اجلهــاد حــّج مبرور«  رواه البخاري ومســلم. قالت عائشــة: فا 

أدُع احلج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ].
وقــال النبـي ]: »جهــاد الكبيـر والضعـيف واملــرأة : احلج«.    

رواه النسائي

بعض النساء تتأخر عن احلج ألن احملَرم يسّوف لها بالذهاب،  25 -
فهل عليها إثم؟

ال شيء عليها.

على من يجب احلج؟ 26 -
يجب على: املســلم ) الذكر، واألنثى( ، العاقل، البالغ، احلر، 

املستطيع للزاد والراحلة. مع اشتراط وجود احملرم للمرأة.

كيف تتحقق االستطاعة في احلج؟ 27 -
تتحقق بصحة البدن، و بأمان الطريق على النفس واملال، وأن 



23

احلج والعمرة...  سؤال وجواب

يكون احلاج مالكا للزاد والراحلة، واملرأة معها احملرم.

هل يجب احلج على املرأة الكفيفة ) العمياء( ؟ 28 -
نعم إن كان لها قائد.

هل على املجنونة حج؟ 29 -
ليس عليها حج، لفقدها شــرط وجود العقل الذي هو أساس 

التكليف، وال ُيحج عنها إنابة لعدم فرضية احلج عليه.

هل يشترط مع احلج زيارة مسجد أو قبر النبي ]؟- 30
ليــس للزيارة تعلــق بأعمال احلج، ويشــرع للمســلمة في أي 
وقت من الســنة زيارة مســجد النبي ] للصاة فيه، والسام 

عليه.

هل صحيح بأن  العمرة في رمضان واجبة على املسلمة؟ 31 -
غير صحيــح،  العمرة واجبة مرة في العمر، وهي في رمضان 

مستحبة. 

ما أجر أداء العمرة في رمضان؟ 32 -
قال ]:  »عمرة في رمضان تعِدل حجٌة معي«.  رواه البخاري

هل هناك من أفضلية لعمرة السابع والعشرين من رمضان؟ 33 -
ال، ولذا اليجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين بعمرة.

هل هناك عمرة مشروعة في رجب )العمرة الرجبية(؟ 34 -
لم يثبت بنـص صحيـح أن النبي ] خّص شهر رجب بعمرة، 

أو بفضل فيه.
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ما فضل األيام العشر األولى من ذي احلجة؟ 35 -
العمــل الصالــح له أجــر عظيم ، قــال النبي ] : مــا من أيام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه األيام - أي العشــر 
األول من ذي احلجة- قالوا: يا رســول الله وال اجلهاد في سبيل 
اللــه؟ قــال ]: وال اجلهاد، إال رجل خرج بنفســه وماله فلم 

يرجع من ذلك بشيء«.   رواه البخاري

ملاذا اس��تغرب بعض الصحابة من أمر النبي |- 36 لهم بالتحّلل 
من عمرتهم في حجة الوداع؟

ألن من عادة العرب قبل اإلســام عدم فعل العمرة في أشهر 
احلج، ويعدون فعل العمرة فيها من املنكرات.

بعض النس��اء ُيعّلقن أمر لبس��هن احلجاب ب��أداء احلج..فهل  37 -
هذا الشرط صحيح ؟

هذا ليس بصحيح، فاحلجاب حكم شرعي ال عاقة له باحلج، 
وأيضا ال يحّق للمســلمة املطيعة خلالقها أن تشترط عليه عدم 
طاعتهــا ألمره ســبحانه إال بعد أداء طاعــة أخرى، ومن الذي 
أعلمهــا أن لبــس احلجاب ينبغــي أن ُيعلق أمره بــأداء فريضة 

احلج؟ 
ولتعلم من تشــترط مثل هــذا أنها لو ماتت قبــل فريضة احلج 
فإنها تعتبر آثمة عاصية ألمر ربها في عدم لزوم أمره باحلجاب.

هل يجوز للمعتدة من الوفاة أن تؤدي العمرة أو احلج؟  38 -
في عّدة الوفاة ال يجوز لها أن تخرج من بيتها وتســافر للحج  

وغيره حتى تنقضي عدتها. 
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ما احلكم بالنسبة لسفر املعتّدة من الطالق؟ 39 -
املعتدة من الطاق الرجعي البد أن تستأذن من زوجها.

ام��رأة تعل��م أن حيضتها س��تأتي وقت أداء العم��رة أو احلج،  40 -
فهل تعقد النية ومتضي ألداء النسك ، أو تؤّجل العمرة؟

متضـي للعبادة، لكــن تؤّخـــر الطــواف والسعي فقــط، وذلك 
حلديــث: »احلائــض والنفســاء إذا أتتــا على الوقت  تغتســان 
وحترمان، وتقضيان املناســك كلها غير الطــواف بالبيت«.رواه 

أبوداود

ه��ل يج��وز أخذ أدوي��ة رافعة للدورة الش��هرية  قب��ل العمرة  41 -
واحلج؟

يجوز ذلك، من بعد سؤال أهل الطب بعدم وجود أي ضرر منها.

هل يجوز للحائض الدعاء واالستغفار ؟ 42 -
 يجوز، بل يستحب لها اإلكثار من الدعاء ال سيما في األوقات 

الشريفة.
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املبحث الثاني: 

ما يسبق أداء العمرة واحلج

ه��ل ينبغ��ي على م��ن أرادت احل��ج أو العم��رة االطالع على  43 -
أحكام احلج قبل أداء العبادة؟

نعم ، ينبغي عليها القراءة والتفقه والسؤال، خاصة مع انتشار 
الرسائل امليسرة واملوضحة ألحكام هذه العبادة ، أو االستفهام 

ممن يوثق في علمه ودينه. 

م��ا الواج��ب عل��ى طالب��ة العل��م تذّك��ره خ��الل رحل��ة أداء  44 -
النسك؟

عليهــا -وفقهــا الله- تقــوى الله فــي أي فتوى تصــدر منها،  
ومراعــاة أحوال الناس، مع أهمية إرجاع القول والفتوى إلى 

مرشد احلملة )املفتي( وعدم التسرع فيها.

هل حترص املسلمة على اقتناء كتيبات األدعية قبل احلج؟ 45 -
ال بــأس بذلــك،  إن لــم تعتقــد أن هــذه األدعيــة مخصوصة 

بالطواف أو السعي أو ليوم عرفة، إال ما ثبت به الدليل.

هل ُتشرع اإلستخارة قبل املضي للحج؟ 46 -
نعــم، لكــن ال تكون لــذات احلج، وإمنــا ترجــع لتعين وقت 

السفر، أواختيار الرفقة، أو نوعية حملة احلج.

هل صحيح أن )األجر على قدر املشقة( وعلى املسلمة الُبعد  47 -
عن الراحة والترفه في احلج؟
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ربنا يريد بنا اليسر وال يريد بنا العسر واملشقة، والواجب على 
املســلمة ابتداء أال تطلب املشــقة والتعب، فعن عقبة بن عامر 
اجلهنـــي أنــــه قال: نذرت أختــي أن متشــي إلــى الكعبة حافية 
حاســرة! فأتــى عليها رســول الله ] فقال: »ما شــأن هذه«؟ 
قالــوا: نــذرت أن متشــي إلــى الكعبة حافيــة حاســرة!  فقال: 

»ُمُروها فلتختمر ،ولتركب، ولتحج «.  رواه الطبراني
وإن وقعت باملسلمة مشقة فعليها بالصبر، ألن األجر سيكون 
علـى قـدر املشقة التـي وقعت بها وصبرت عليها، لقول النبي 
] لعائشــة: »أجــُرِك على قدر نصُبــِك )أي: مشــقتِك («. رواه 

البخاري 

ل��و أمر الطبي��ب أي مريضة بعدم أداء العم��رة أو احلج، فهل  48 -
يجب عليها طاعته؟

نعم، ألن الطبيب أعلم بقدرة اإلنسان من الناحية الطبية على 
أداء النسك، وهذا من باب اإلستطاعة.

ما مشروعية ذهاب احلامل للحج؟ 49 -
ُيشرع لها ذلك، لكن بعد أخذ رأي األطباء في هذا األمر.

ما الفترة اآلمنة للحامل ألداء العمرة أو احلج؟ 50 -
الرابــع  الشــهر  بــن  مــا  النســك  ألداء  طبيــا  اآلمنــة  الفتــرة 

والسادس.

هل ُيشرع الذهاب بالصغير إلى احلج؟ 51 -
نعــم، ودليله ما جاء عن ابن عبــاس [ أن النبي ] لقي ركبًا 
بالروحاء، فقال ]: من القوم ؟ قالوا: املســلمون. فقالوا: من 
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أنــت؟ قال: )رســول اللــه(، فرفعت إليــه امرأة صبيــًا فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: »نعم ، ولك أجر«.   رواه مسلم

ما حكم حج الصغير؟ 52 -
يكون نافلة وله أجر، وتلزمه حجة اإلسام بعد بلوغه.

ما حكم االستدانة ألداء فريضة احلج؟ 53 -
ال تشــرع، ألن مــن ال متلــك نفقة احلج ال يجــب عليها احلج، 
وهذا يعّد من عدم االستطاعة، إال ملن كان لها وفاء بالسداد.

فتاة عليها ديون مستوفاة السداد في وقتها من غير تأخير، هل  54 -
تستطيع أن يحج؟

نعم تستطيع، فالديون العقارية وكذا الديون التجارية املستوفاة 
السداد في مواعيدها شهريا ليست مبانعة من أداء العبادة.

ه��ل صحيح أن��ه إذا كان على املرأة قرض فعليها أن تس��تأذن  55 -
من صاحب الدْين في احلج ، لتتمكن من أداء احلج؟

غير صحيح، ومبقدورها الذهاب للحج حتى وإن لم تستأذن، 
إن كانت هناك نفقة تكفي القســط، أو كان الســداد في املوعد 
املســتحق، أو عندها بقية مال يغطي الدْين بأكمله للســداد من 

بعد احلج، فا بأس بذهابها للحج.

إن كانت النفقة ال تكفي إال لعمل واحد؛ إما القسط أو احلج،  56 -
فأيهما تبدأ به؟

إن كان احلج مانعا من التسديد في وقته فعليها املبادرة بتسديد 
القرض وعدم الذهاب للحج، ألن حق العباد مقدم على حق 

الله في مثل هذا.
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امرأة عليها قرض مالي، وأرادت أن تسّدده فلم جتد صاحبتها.  57 -
هل مبقدورها احلج؟

نعم، لكن تقدمي الدْين أوجب؛ إن كان الّدْين حااّل.

امرأة عملت )جمعية(، هل بإمكانها أن حتج من هذا املال؟ 58 -
ال بــأس إن شــاء اللــه، ألن هذا املــال مقدور على ســداده في 

وقته، ويعتبر في حكم التملك له.

فت��اة تريد أن حتّجج والديها من مالها أواًل قبل أن تذهب إلى  59 -
احل��ج، مع العل��م أنها لم تؤِد فريضة احل��ج، فهل تبرعها هذا 

صحيح؟
ال بأس بهذا الفعل وهذا من البّر بالوالدين، وال يشــترط حج 

املتبرعة  أوال قبل التبرع.

هل ال بد أن حتّج املسلمة من مالها اخلاص؟ 60 -
األولى أن حتج املســلمة من مالها، لكــن إن توفر املال احلال من 

أي جهة – من غير سؤال له - فا بأس أن تأخذه وحتج به.

هل يجوز للمعسرة الذهاب للحج من مال الزكاة؟ 61 -
يجوز، ألنه ميكن النفقة على احلج من مصرف في سبيل الله، 

وهذا ما ثبت عن النبي ].

ما أجر من ُتعطي إنسانا ماال لتيسر له الذهاب إلى احلج؟ 62 -
الــدال على اخلير كفاعله، والنبي ] قال: ».. ومن يّســر على 

معسٍر، يّسر الله عليه في الدنيا واآلخرة «.  متفق عليه
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ما يتعلق باإلنابة في احلج.
( في احلج؟ ما شروط النائبة )التي حتج عن غيرها- 63

ينبغــي عليها أن حتّج عن نفســها أوال، وتكــون ثقة مؤمتنة في 
أداء ما أنيبت فيه.

هل ُيشرع احلج عن أب  أّدى فريضة احلج، ثم مات؟ 64 -
ال بأس لو حجت لوالدها، واألولى أن تكثر له الدعاء، وتكثر 
الفتاة من عمل الصاحلات لنفسها؛ ألن احلي بحاجة لكل حسنة.

ما حكم أخذ املال عن حجة اإلنابة؟ 65 -
من أخذت املال لتُحج فقد أحســنت، ومن حجت لتأُخذ فقد 

أساءت.

هل جتوز إنابة األنثى عن الذكر في أداء احلج؟ 66 -
جتــوز، فعن ابن عباس قال: جاءت امــرأة من خثعم، فقالت: 
يارسول الله، إن فريضة الله علـى عباده في احلـج أدركت أبي 
شــيخًا كبيــرًا، ال يثُبُت علــى الراحلة، أفأحج عنــه ؟ قال ]: 

»نعم«.    متفق عليه

من مات ولم يحج الفريضة..ماذا على ورثته من عمل؟ 67 -
عليهــم أن يأخذوا من تركته )اإلرث( قبل توزيعها ليؤدوا بها 

فريضة احلج عنه، أو يتبرع أهله من مالهم ليحّجوا عنه.

هل ميكن احلج عن ولد مات وهو دون البلوغ؟ 68 -
من مات دون البلوغ فا حج عليه.

هل ميكن للمسلمة أن حتج نيابة عن قريب لها ميت، وكان ال  69 -
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يصلي ولم يذهب للحج؟
مــن ُعرف عنــه يقينا ترك الصــاة فا يجوز لهــا أن حُتج عنه، 

لتفريطه في أعظم عبادة وهي الصاة.

مت إنابة امرأة ألداء احلج، لكنها لم تتمكن من الذهاب..ماذا  70 -
تفعل؟

بإمكانهــا أن تدفــع املال إلى من تثق في دينــه وأمانته ليحج به 
عمن دفعه إليها، مع إخبار صاحب املال إن تيسر ذلك.

إذا تعاف��ت املريضة بعد أن مت احلج عنه إنابة، فهل حتج حجة  71 -
الفريضة، أو أنها تسقط عنها؟

إذا عوفيــت املريضــة بعــد أن حــج عنهــا نائبهــا فــا تلزمهــا 
اإلعــادة،ألن دين الله قد مت قضاؤه، ولئا تفضي إلى إيجاب 

حجتن.

هل ُتنيب املرأة غيرها ألداء احلج إذا لم يكن عندها محرم؟ 72 -
ال تنيب املرأة إال بعد أن تيأس من وجود احملرم.

هل يصّح احلج  عن القادر إنابة، حج نفل؟ 73 -
اإلنابــة فــي احلــج إمنا جاءت عــن امليت الــذي لم يحــج، أو عن 
العاجــز، مثــل الــذي منعــه كبــر الســن أو املــرض، واألصل في 

العبادات عدم النيابة إال بدليل، وتكون العبادة باقية في الذمة.

م��ا حكم اإلناب��ة عن العاجز ع��ن أداء احلج نافل��ة، وقد أدى  74 -
الفريضة سابقا، لظروف السّن وغيرها؟

ال بأس في هذا الفعل.
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مريضة حتتاج إلى عمل غس��يل للكلى مرتني أو ثالث مرات  75 -
أسبوعيا، هل يلزمها احلج، أو بإمكانها أن تنيب غيرها؟

مثــل هذا املرض ال يبرء صاحبه  فــي الغالب، فإن كان عندها 
مال وجب عليها أن توّكل من يحج  عنها باملال الذي عندها، 
أو تتطــوع مســلمة باحلــج عنهــا، ألنهــا غيــر ملزمــة بوجوب 

احلج.

من نذرت أن حتج ، لكنها لم حتج الفريضة ، ماذا تعمل؟ 76 -
أفتــى ابــن عمر [ وعطــاء أنها تبــدأ بفريضة احلــج، ثم تفي 

بنذرها، وهو الصحيح إن شاء الله.

ه��ل يل��زم عل��ى امل��رأة أن تس��تأذن م��ن زوجه��ا ألداء ح��ج  77 -
الفريضة؟

نعم، تســتأذن منه خاصة فــي حج الفريضة حلّقــه، فإن رفض 
وليس ثمة عذر شــرعي عنده، فلهــا أن تخالفه ألداء الفريضة 

مع أي محرم لها، ألنه ال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق.

هل يجب االستئذان من الوالدين في أداء احلج؟ 78 -
نعــم، لعظيــم مكانتهمــا ومنزلتهما، وعلــى اخلصوص في 

حج التطوع.

لو منعت األم ولدها من الذهاب حلج التطوع فهل يطيعها؟ 79 -
نعم، ألن طاعتها واجبة.

ما حكم أداء حج التطوع بدون استئذان مسؤول العمل؟ 80 -
إن كان حلــج الفريضــة، فعليها أن تبادر للحــج وتبلغهم، ألن 
الواجب الشرعي مقدم على عمل الدنيا، لكن إن كانت احلجة 
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تطوعــا فا يجوز لها الذهاب  من غير اســتئذان، ألن فيه عدم 
وفــاء بالعقود مع املســؤولن، والوفاء بالعقــود واجب علينا، 

والواجب مقدم على النوافل الشرعية، مثل حج التطوع.

ماذا يسّن )يستحب( فعله ملن أرادت العمرة أو احلج؟ 81 -
املستحب لها: االغتسال، جتديد العهد والتوبة مع الله سبحانه، 
توديــع وحّث األهل على تقوى اللــه، كتابة وصيتها إن كانت 

عندها أموال، أو عليها ديون.

هل يجوز تأخير اإلغتسال إلى امليقات؟ 82 -
نعم يجوز ، ألن املســافرة بطريق البر ســتنزل في امليقات، ولو 

فعلته في البيت فا حرج عليها.

ما حكم اإلغتسال للعمرة؟ 83 -
حكمه االستحباب.

سنن الفطرة ) حلق اإلبط والعانة( هل لها عالقة باالستعداد  84 -
للنسك؟

ال عاقة لها باالستعداد للعمرة أو احلج.

معلوم أنه إذا دخلت العش��ر األولى من ذي احلجة فال يجوز  85 -
األخ��ذ من الش��عر والظفر مل��ن أرادت أن تضح��ي، فهل هذا 

يشمل من أرادت احلج وال تزال في بلدها؟
ال يشملها، إال إذا أرادت أن تضحي وأيضا الذهاب للحج.

زوج��ة تريد احل��ج وأرادت أن تضحي في بلدها، فهل ينوب  86 -
عنها الزوج في إحرام األضحية؟
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ال يجوز، ألن إحرام األضحية متعلق مبن أراد أن يضحي فقط.

هل ُيشرع عمل أضحية ملن ترغب بأداء نسك احلج؟ 87 -
احلاّجة لها نحر واحد وهو الهدي، وال تشرع لها األضحية.

بعض النساء إذا حججن الفريضة، وأتت السنة التالية تقول:  88 -
س��وف أحج حجة أخرى ألني ش��اّكة في األولى أنها ليست 

صحيحة! فهل تكون الثانية فريضة أم نافلة ؟
تكــون الثانية نافلة، فالشــك ال يغير األمــور ألنه قد يكون من 

الوسواس، واألساس على ما مضى.

ما حكم تطييب ثياب اإلحرام استعدادا للعمرة؟ 89 -
ال يجــوز، ألن النبي ] قال: »ال تلبســوا ثيابا مّســه الزعفران 

وال الورس«.   رواه البخاري ومسلم

ه��ل ميك��ن للفت��اة وض��ع الطيب على جس��دها ولي��س على  90 -
مالبسها؟

ال يجوز لها هذا، فهي ستمّر علىالرجال.

هل ميكن جعل مهر الزواج أداء الفريضة؟ 91 -
نعم، وهذا عمل موفق دال على حرصها للعبادة.

هل على النساء وهّن في احلج أداء صالة جمعة؟- 92
ال جتــب اجلمعــة ابتــداء علــى األنثــى، وأيضــا هي فــي حكم 
املســافرة، وواجب عليها أن تصلي الظهر في السكن، قصرا، 

ولو رغبت جمعتها مع العصر.
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املبحث الثالث:
من أحكام احمْلَرم

ما املقصود باحملَرم للمرأة؟ 93 -
املقصود به: املســلم الذكر الذي يرعى ويقوم بأمر أهله ونساء 
بيته، مثل الزوج، أو من يحرم على املرأة حترميا مؤبدا؛ نسبا أو 

مصاهرة أو رضاعا. 

هل يشترط حتقق البلوغ في احملرم؟ 94 -
ال يشترط ذلك، لكنه هو األفضل.

لو كان احملرم في سن التمييز، هل يكون محرما ألهله؟ 95 -
ميكن هــذا، وهو قــول وجيه للمالكيــة، وميكن األخــذ به، إذ 
لم يرد نص شــرعي بتحديد ســّن للمحرم، ولــذا ميكن القول 

العبرة بقدرته على القيام بحاجة أهله.

هل يُصح تبرع الزوجة لتكاليف حج زوجها؟ 96 -
ال بأس بذلك، ولها األجر على تبرعها، وهذا من باب التعاون 

على البر والتقوى وحسن العشرة بن الزوجن. 

هل احملَرم واجب في حق املرأة للسفر؟ 97 -
نعم ولكل سفر ، لقوله ]: »ال يحّل المرأة تؤمن بالله واليوم 

اآلخر أن تسافر إال مع ذي محرم «.   موطأ مالك

إذا حجت املرأة من غير َمْحَرم، فهل حجها صحيح؟ 98 -
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حجهــا صحيح، لكــن تعتبــر عاصية بســفرها بــدون محرم، 
وعليها التوبة من ذلك.

بيان احملّرمات من النساء: 99 -
- احملّرم��ات م��ن النس��ب: األمهــات، اجلــدات، األخوات، 
البنــات، العمــات، اخلاالت ) قاعدة: كل عمة لشــخص فهي 
عمة لذريته، وكل خالة لشــخص فهي خالــة لذريته(، وبنات 

األخت أو األخ.
- احملّرمات م��ن الرضاعة: األم من الرضاعة، وكل ما يتصل 

بها يعتبر في حكم القرابة ملن أرضعته فقط.
مثالــه: أخته مــن الرضاعــة، خالته مــن الرضاعــة، جدته من 

الرضاعة.
- احملرم��ات م��ن املصاهرة: زوجــة األب وإن لــم يدخل بها 
األب، أم الزوجـــــة، جــدة الزوجــــة، بنت الزوجــة ) بشــرط 

الدخول على أمها (، زوجة االبن..وكل ما سبق حترميه مؤبد.

هل يكون الرجل محَرما ألخت زوجته؟ 100 -
أخت الزوجة من احملّرمات على الرجل حترميا مؤقتا ، فلذا ال 

يكون زوج أختها محَرما لها في السفر.

هل يجوز التوكيل في احملرم؟ 101 -
ال يجوز، ألن احملرم متعلق بالنسب أو الرضاع أو املصاهرة.

هل يجوز ذهاب مجموعة من النساء الثقات ذوات الدين  102 -
واخللق، وكبار السن إلى احلج ..من غير محَرم؟
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ذهــب بعــض العلماء إلى جــواز ذلك، لكــن احلديث صريح 
باشتراط احملَرم للمرأة، لقوله ]: »ال يحّل المرأة تؤمن بالله 
واليوم اآلخر أن تســافر مســيرة يوم وليلة إال مع ذي محَرم«. 

رواه مسلم. 
وجــاء عن ابن عباس [ أن رســول الله ] قال: »ال تســافر 
املرأة إال  ومعها محرم« فقال رجل: يا نبي الله، إني اكتتبت في 
غزوة كذا، وامرأتــي حاجة؟ قال: »ارجع، فحّج مع امرأتك«  

رواه البخاري. 
والنبي ] لم يستفصل من الزوج عن رفقة الزوجة، فدّل قول 

النبي  على وجوب  احملرم لها.

هل التيس��ير باإلفتاء يكون بالسماح للمرأة بأداء العمرة أو  103 -
احلج من غير محرم، أو مع مجموعة من النساء؟

هذا ليس من التيسير، ألنه مخالف ألمر النبي ]  في وجوب 
احملرم الذكر مع األنثى في أي سفر.

من ال محَرم لها  إال  األخ، ويشترط عليها املال حتى يذهب  104 -
معها للحج، فهل تدفع له؟

ال بأس أن تدفع له ما ييّسر احلج معها، من غير كلفة منه.

من  ال محَرم لها  إال زوجها، وهورافض السفر،  ماذا تعمل؟- 105
ال يجــب عليها احلج فــي هذه احلالة ، وعليهــا أن تصبر حتى 
ييسر الله لها، وليس هذا من حسن العشرة إن لم يكن له مانع 

شرعي في الرفض.
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امرأة س��يوصلها زوجها إلى املطار، ويس��تقبلها والدها في  106 -
مطار جدة، فهل هذا جائز؟

ال بأس بهذا، ألن املرأة ستكون مع محرمها في بلد السفر.

ه��ل يج��وز أخ��ذ اخلادم��ة م��ع أه��ل البي��ت ألداء احلج أو  107 -
العمرة؟

حكم منع النساء من السفر من غير محَرم يشمل كل أنثى، إال 
إذا ُخشي على اخلادمة لو بقيت لوحدها، فحفظا عليها ُيشرع 

الله - أن تذهب مع األسرة )الكفيل( للحج. – إن شاء 

م��ا حك��م أخ��ذ إج��ازة طبي��ة ألداء احلج..ب��دون وج��ود  108 -
مرض؟

هذا من الكذب، وشــهادة زور من الطبيب ملن تّدعي املرض. 
وكيف يطيب حال املسلمة وهي تقدم إلى ربها بالكذب؟
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املبحث الرابع:

املي�ق�ات

ما املقصود باملواقيت ؟ 109 -
املواقيــت: جمــع ميقات،  وهو في الشــرع: الزمــان أو املكان 

املعّد ألداء العبادة.

ما احلكمة من تشريعها؟ 110 -
ليكــون مثــل التعظيــم قبــل القــدوم إلــى بيــت اللــه احملرم، 

وليستشعر املسلم عظمة البيت.

ما عالقتها بنسك العمرة أو احلج؟ 111 -
شّرعها النبي ] بحيث ال تتجاوزها املسلمة  إال باإلحرام، إن 

كانت تريد العمرة أو احلج.

إلى كم قسم ينقسم امليقات ؟ 112 -
ينقسم امليقات إلى قسمن: زماني ومكاني.

ما املقصود باملواقيت الزمانية ؟ 113 -
امليقــات الزمانــي: هــو الوقــت الــذي ُتعمل فيه نســك احلج، 
ويسمى بأشهر احلج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر األوائل 

من ذي احلجة.

كم ميقاتا مكانيا وّقت النبي ]- 114 ألداء العمرة واحلج منها؟
املــواقيت املكانيـــة خمســــة: ذو احُللْيفـــة )ميقات أهل املدينة 
النبويــة(، واجُلْحَفة )ميقات أهل الشــام ومصــر(، َقْرن املَنازل 
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ويســمى بالّســَيل الكبير أو قرن الثعالب )ميقــات أهُل جند(، 
َيلْملــْم أو أمللــم ويطلق عليه الّســعدية )ميقات أهــل اليمن(، 

وَذات ِعْرق )ميقات أهُل العراق(.

ما أبعد املواقيت إلى مكة، وما أقربها؟ 115 -
أبعد املواقيت عن مكة )ذو احلليفة(، وأقربها لها )قرن املنازل(.

ما احلكمة من تشريع أكثر من ميقات حول مكة؟ 116 -
هــذا مــن باب التيســير لدخــول مكة مــن أي جهــة تكون في 

محاذاة امليقات، وقريب من طريق أهل األمصار حول مكة.

هل هناك من متّيز مليقات املدينة عن غيره من املواقيت؟ 117 -
ليــس فيــه أي متيز، قــال  ابن تيميــة: وما يرويه العامــة أن عليا 
[ قاتل اجلن هناك فهو كذب موضوع، ولم يقاتل الصحابة 

أحدًا من اجلن.

ملاذا ُيطلق على ميقات املدينة وصف: ) أبيار علي( ؟ 118 -
ســبب ذلك يرجع  إلى أن ملك دارفور )علي بن دينار( رحمه 
الله، حينما اهتم بهذا امليقات بعد أن كان مهما، والله أعلم.

ماذا ُيقال للمسافرة؟ ومب ُتوصى؟ 119 -
عّلمنــا النبــي ] أن نقــول للمســافرة: )أســتودُع اللــَه ديَنــك 
وأمانتِك وخواتيم أعمالك( وترّد: )اســتودعكم الله الذي ال 
تضيع ودائعه(، ونوصيها بتقوى الله واإلخاص في عملها.

ما معنى اإلهالل بالعمرة أو احلج؟ 120 -
معناه الشروع بالعبادة، واجتناب احملظورات فيها.
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امليقات من اجلو:
مت���ى ُيشرع للمسافرة قول دعاء السفر؟ 121 -

إذا خرجت من بيتها ُيشرع لها ذلك، أو في الطائرة قبل اإلقاع.

إن كان��ت الطائرة س��تقلع قب��ل العصر، فه��ل يجوز جمع  122 -
صالتي العصر مع الظهر قبل السفر؟

يجوز جمعهما في وقت األولى للمشــقة، لكن من غير قصر 
للرباعية، ألن املسلمة ال تزال في بلدها.

ما الواجب على املسافرة تذكره وهي في املطار؟ 123 -
عليها بالصبر إن حصل لها أي تأخير، وإن كانت في مطار 
جدة للوصول فهي ُمْحِرمة متلبسة بالعبادة، فعليها اإلكثار 

من التهليل واالستغفار والدعاء.

من كانت في بالطائرة، وعِلمت أنه بعد نصف ساعة ستّمر  124 -
فوق امليقات فلّبت احتياطا خشية فواته، هل عليها شيء؟

ال بأس بذلك احتياط وحذرًا من ســرعة الطائرة، ألنه يشترط 
في امليقات احملاذاة له.

نتيج��ة لس��رعة الطائرة تأّخ��رت معتمرة قلي��ال في اإلهالل  125 -
بالتلبية بالعمرة، فما احلكم في فعلها؟

ال بأس في ذلك، والعبرة في محاذاة امليقات والنية، واألولى 
أخذ احليطة بتقدمي اإلهال قبل وقت احملاذاة قليا.

نتيج��ة لضع��ف ص��وت املضيف ل��م يتبني للبع��ض موعد  126 -
اإلحرام ، ولم يحرموا إال بعد جتاوز امليقات..ما احلكم؟
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من لم تســمع صوت املضيف فلم حُتِرم إال بعد جتاوز امليقات 
بوقــت بعيــد فعليهــا الفديــة لتركهــا واجبــا، ولتفريطهــا فــي 

السؤال.

م��اذا على من جتاوزت امليقات وفي نيتها العمرة، وتأخرت  127 -
في رفع النقاب أو القفازين؟

الناسية الشيء عليها، أما املتعمدة فعليها الفدية،  ألنها تركت 
واجبا تعمدا من غير عذر.

رم فيها؟ هل ُجدة تعّد من املواقيت التي للمعتمرة أن حُتْ 128 -
جــدة ميقــات ألهلهــا فقــط، أمــا األفاقــي )أي الــذي يأتــي من 
خارجها(  فهذا عليه اإلحرام من امليقات الذي يكون قريبا منه 

في طريقه.

من ظّنت أن امليقات في الطائرة يكون بعد النزول في جدة،  129 -
وفي نيته أداء العمرة، فماذا عليها؟

ينبغي عليها أوال أن تسأل، ومثل هذه اجلاهلة ال شيء عليها.

م��ن ذهب��ت إلى ج��دة لعمل جت��اري، أو لزي��ارة األهل، ثم  130 -
نوت العمرة بعد ذلك، من أين حترم؟

إن لــم يكــن في نيتها ابتداء العمرة فإنهــا حترم من املكان الذي 
أنشــأت فيــه العمرة، وال شــأن لهــا بامليقــات، ألن امليقات إمنا 
يكون ملن في نيتها مســبقا أداء العمرة ومّرت مبحاذاتها، ولهذا 
من كانت في نيتها العمرة فلم حترم من امليقات فعليها الفدية.

من نامت من التعب في الس��فر فلم تتقي��د باإلحرام، حتى  131 -
نزلت الطائرة في مطار جدة..ماذا تفعل؟
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عليهــا فقط أن تتقيد باإلحرام متى اســتيقظت، ألنها لم تتعمد 
ذلك.

م��ن تأخرت ع��ن أداء ص��الة املغرب بس��بب الس��فر، ماذا  132 -
تفعل؟

لهــا أن تؤديهــا جمــع تأخير مع صاة العشــاء فــي احلرم عند 
الوصول إلى مكة، ما لم يتجاوز الوقت نصف الليل.

ثانيا: امليقات من البر:
متى ُيشرع للمسافرة بالسيارة قول دعاء السفر؟ 133 -

ُيشرع لها ذلك إذا ركبت في السيارة  البتداء السفر.

هل يجوز الكذب على الشرطة في الطريق لبلوغ مكة؟ 134 -
على املســلمة أن تتقي الله، وتبتدئ أمرهــا بالصدق ليبارك الله 
عملها ويتقبله قبوال حسنا، فا تكذب بحجة التجاوز للعبادة.

ما حكم التحايل على الشرطة بتصاريح املرور التي للسفر  135 -
وليست للحج؟

هــذا فعل قبيح، فا يتصور في املســلمة املتقيــة لربها والقادمة 
إليــه  وتريــد املغفرة منه ســبحانه أن تســبق مبعصيــة  عمدا في 

عبادتها!

م��اذا يج��ب عل��ى م��ن أرادت العم��رة أو احل��ج وح��اذت  136 -
امليقات؟

يجب عليها أال تتجاوزه إال باإلحرام.
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ل��و كان عليها احليض، أو رغبت بدخول مكة بدون عمره،  137 -
فهل مقدورها هذا؟

نعــم لها ذلك، واإلحرام من امليقــات واجب على من إرادت 
العمرة.

هل باإلمكان اإلحرام قبل امليقات زيادة في األجر واخلير؟- 138
من تيســر لها املرور على امليقات فالواجب عليها التقيد بســنة 

النبي ] في شأن مواقيت اإلحرام.

م��ن تقول أن املس��جد النب��وي باملقدور اإلح��رام من عنده،  139 -
فماذا يقال لها؟

مــن تتعمد ذلك ظنــا منها أن اإلحرام من املســجد النبوي فيه 
زيادة أجر فإنه يخشــى عليها من الفتنة، فعن ســفيان بن عيينة 
قال: ســمعت مالك بــن أنس، وأتــاه رجل، فقال: يــا أبا عبد 
اللــه! مــن أين ُأحِرم؟ قال: مــن ذي احلليفة، من حيــُث َأْحرَم 
رســول الله ]. فقال: إني أريد أن ُأْحِرم من املسجد من عند 

القبر! قال: ال تفعل، فإني أخَشى عليك الِفتنة. 
فقــال: وأيُّ فتنــة فــي هذِه ؟ إمنا هــي أميال أزيدهــا! قال: وأيُّ 
ر عنها  فتنة أْعَظـــُم مــن أْن ترى أنك َســبقَت إلـــى فضيلـــٍة قصَّ
رسوُل الله ]؟! قال الله تعالى: }َفْلَيْحَذِر الذيَن ُيخالِفون عْن 

أْمِرِه أْن ُتصيَبُهْم ِفْتَنٌة أو ُيِصيَبُهم عذاٌب أليٌم{. )النور: 63(

من كانت تسكن  بني امليقات ومكة،  فمن أين حُترم؟ 140 -
حتــرم مــن مكانهــا التــي هــي فيــه، وال يلزمهــا الذهــاب إلى 

امليقات.
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هل هناك سّنة مخصوصة في مسجد امليقات؟ 141 -
ليــس هنــاك من عبــادة مخصوصــة أو نافلة )صــاة( تختص 
مبســجد امليقــات وال باإلحــرام، إال اإلهــال بالنســك، لكن 

النبي ] أَهّل بعد أن صّلى فريضة، ثم لّبى.

معتم��رة  مّرت عل��ى امليقات ولم تص��لِّ ركعتني لإلحرام،  142 -
هل فعلها صحيح؟

فعلها صحيح، وال شيء عليها.

ميق��ات الب��ّر هل يش��ترط الن��زول في��ه، أو يكف��ي محاذاته  143 -
واإلهالل بالعمرة ؟

يكفي احملاذاة باملرور، ثم اإلهال.

ماذا على من لم تتمكن من االغتس��ال قبل اإلحرام للزحام  144 -
في امليقات؟

هــذه األعمال ال تتعلق بالعمــرة أو احلج، ومن لم تتمكن من 
تطبيقها ألي سبب فا شيء عليها.

بع��ض احلاج��ات حت��رص عل��ى تطبي��ق س��نن الفط��رة في  145 -
امليقات، فهل هذا مستحب؟

هــذا حرص في غير محله، فلم يثبت احلّث على تطبيق ســن 
الفطرة عند امليقات، أو قبل اإلهال بالعمرة.

هل ُيشرع للحائض اإلغتسال ألداء النسك؟ 146 -
نعم، ألمره ] للنساء في ذلك.

لط��ول مس��افة الطري��ق إل��ى مك��ة، هل ُيش��رع االس��تماع  147 -
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لألشرطة النافعة؟
نعم يشــرع ذلك، وهذا من األعمال الطيبة ، وعلى املسلمة 
أن تبتعد عن الكام الباطل واملعازف وما شــابهه، وحترص 

على ما ينفعها.

ه��ل يجوز مل��ن أرادت العم��رة أن تتعّدى ميقات��ًا بعيدًا إلى  148 -
األقرب؟

نعم يجوز لها ذلك.

من كان لها بيتان، أحدهما قبل امليقات واآلخر بعده.. من  149 -
أيهما حترم ؟

لها االختيار بينهما.

املقيمة في مكة إن أرادت العمرة، من أين حترم؟ 150 -
من أرادت العمرة من املقيمات أو الوافدات إلى مكة فيشــرع 
لهمــا اإلحرام من منطقة احلّل )مثــل  التنعيم(، ألمر النبي ] 
لعائشــة رضي الله عنها بذلك، أمــا في احلج فلها أن حترم من 

مكانها.
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املبحث اخلامس: 

اإلح�رام
أوال: معلومات عامة.

ما املقصود باإلحرام ؟ 151 -
هــو الدخول في نســك العمرة أو احلج، وذلــك بعقد النية في 
القلب، ثم  اإلهال بهذه الشعيرة، مع البعد عن احملظورات.

ما املالبس التي ترتديها املرأة لإلحرام؟ 152 -
حترم مبابسها املعتادة الساترة، بعيدا عن النقاب والقفاز.

بعض النس��اء حترص على شراء مالبس جديدة للعمرة أو  153 -
احلج..فما التوجه لها؟

هذا من التكلف البعيد عن الهدي النبوي.

هل اإلحرام من الواجبات أو األركان في العمرة واحلج ؟ 154 -
اإلحرام من أركانهما، وهو مثل تكبيرة اإلحرام في الصاة.

متى ميكن التحلل من اإلحرام ؟ 155 -
ميكن ذلك عند حتقق إحدى األمور اآلتية: 

- أن تفرغ املسلمة من أعمال حجها أو عمرتها.
جَّ َواْلُعْمَرَة لِّلِه  وْا احْلَ - أو حتقق اإلحصـار، لقوله تعالى: } َوَأمِتُّ

َفإِْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي {. ) البقرة:196(
- أو إن اشــترطت عند إحرامها فقالت: )فإن حبسني حابس 

فَمِحلِّي حيُث حبستني(. 
ومن غير هذه الثاثة ال تفّك املسلمة إحرامها مطلقًا.
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ثانيا: ما يتعلق بلباس اإلحرام.
ما احملظور على املرأة لبسه بعد اإلحرام؟ 156 -

  تبتعد عن النقاب والبرقع والقفازين عند اإلحرام.

هل ورد في مالبس املرأة  للنسك لون معني؟ 157 -
ال، وتخصيص لون معن في العمرة أو احلج ال يجوز.

ه��ل هناك فرق بني لبس العب��اءة التي على الرأس، أو على  158 -
الكتف في إحرام املرأة؟

 املرأة لها أن حترم بأي لباس ساتر وواسع، وليس فيه زينة.

هل يجوز لها لبس  الذهب في العمرة أو احلج؟ 159 -
يجوز، لكــن الواجب أن تبتعد عن الزينــة ولفت النظر إليها، 

وحذرا من السرقة.

ماذا تفعل املرأة إن حاضت قبل بلوغ امليقات؟ 160 -
عليها أن تغتسل وتهّل بالعمرة، وإن خشيت أال تطهر قبل أن 
يرجع أهلها فلها أن تشترط قائلة: )فإن حبسني... الخ (، وال 

شيء عليها بعد ذلك لو لم تؤد العمرة.

إذا حاضت املرأة بعد الش��روع بالتلبي��ة، هل تقطع عملها،  161 -
أو ماذا تفعل ؟

تكمــل أعمالهــا وتواصــل تلبيتهــا، واحليــض ال مينــع الدعاء 
والتهليل وقراءة القرآن، لكن ال تعتمر إال بعد أن تطهر.

هل مبقدور احلائض أداء السعي فقط؟ 162 -
اليجوز ذلك في العمرة، ألن الطواف ال بد أن يسبق السعي.
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ما العمل لو كان احليض متصال باحلج؟ 163 -
لها أن ُتدخل العمرة باحلج، وتفعل كل أمر إال الطواف.

ام��رأة اس��تعملت مانع��ا للحي��ض م��ن أجل العم��رة، ومع  164 -
التعب نزل عليها شيء مثل الكدرة ، فما حكمه ؟

هذا ليس بشيء حتى وإن استمر، ما دام لم يكن دما خالصا.

م��ن زارت أقاربا  لها في مكة ولم تكن محِرمة، ثم أرادت  165 -
العمرة..ماذا تفعل؟

لها أن تذهب إلى أقرب منطقة للحّل، مثل التنعيم )واملســمى 
مبسجد عائشة( وحُترم منه للعمرة.
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ثالثا: اإلهالل بالعمرة أو احلج:
ما معنى اإلهالل بالعمرة أو احلج؟ 166 -

اإلهــال هــو الدخول بالنســك، ويكفي في ذلــك التلبية، أو 
قــول: )لبيك اللهم عمرة أو حجــا ( داللة على النية، مع ترك 

املرأة املابس احملظور لبسها عليها. 

ما أنواع نسك احلج التي ميكن اإلهالل بها ملن تريد احلج؟- 167
أنواع نسك احلج ثاثة:

األول: حــج التمتع، وفيه أداء العمرة، ثم تتحلل املســلمة من 
إحرامها، ثم حُترم في يوم التروية لتؤدي احلج.

الثان��ي: حــج الِقران، وفيــه عمــرة متصلة باحلــج دون حتلل، 
ويكفي فيه سعي واحد فقط، وعليها الهدي.

الثالث: حج اإلفراد، وفيه أعمال احلج فقط، وال هدي فيه.

ما صيغة اإلهالل لنسك العمرة و احلج؟ 168 -
- لإلهال بالعمرة، فقط تقول: لبيك اللهم بعمرة.
- لإلهال باحلج فقط ) إفراد ( تقول: لبيك حجا.

- لإلهال بالعمرة واحلج ) متتعا ( تقول: لبيك عمرة متمتعة 
بها إلى احلج. 

- لإلهــال باحلج والعمرة بأفعال احلج ) ِقران ( تقول: لبيك 
عمرة وحجا.

من نس��يت أن تق��ول )لبيك عمرة متمتعة به��ا إلى احلج( ،  169 -
فهل تكمل نسكها حلج التمتع؟

نعــم، إذا كانت نــوت العمرة ولكن نســيت التلبية وهي تنوي 
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العمرة فحكمها حكم من لّبت، ألن التلبية سنة مؤكدة.

م��ا اللف��ظ املش��ترك مل��ن أرادت حج التمت��ع أو اإلف��راد أو   170 -
الِقران؟

بإمكانهــا أن تقــول: )لبيك اللهم بحج(،  والنيــة  القلبية حتّدد 
املقصود لو اخطأت بالقول.

أي نوع من نسك احلج أفضل في األداء؟ 171 -
الراجــح – واللــه أعلم – أن التمتــع أفضل، ألنــه  الذي متّناه 

النبي ] لنفسه، وأمر به آله وأصحابه رضي الله عنهم.

متى يكون حج اإلفراد أفضل في األداء؟ 172 -
مــن أتت بالعمرة في ســفر، ثم قدمت للحــج فاإلفراد أفضل 

لها.

متمتعا، وهو يفعل األفضل دائما؟ ملاذا لم يحج النبي | - 173
ألن النبي |كان معه الهدي، فتعن عليه حج الِقران، ولو لم 

يسق الهدي لفعل ما نصح به الصحابة، وهو حج التمتع.

إذا أح���رمت املس��ل���مة ول�����م تعي���ّن نوعا من أنواع احلج،  174 -
فهل تنعقد نيتها؟

يصح إحرام من أحرمت إحراما مطلقا ، قاصدة أداء ما فرض 
الله عليها من غير تعين نوع من األنواع الثاثة الســابقة لعدم 

معرفتها بهذا التفصيل.

ما حكم من حّجت مع الناس دون حتديد نسك احلج؟ 175 -
    غالب الناس حجهم التمتع، فتأخذ حكم من ترافقهم.
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رابعا: من أحكام التلبية:

ما حكم التلبية؟ 176 -
ســّنة مؤكدة، وقــال بعض الفقهــاء أنها واجبة فــي نطقها مرة 

واحدة.

هل هناك من أجٍر لكثرة التلبية؟ 177 -
نعــم، ورد عن أبــي هريرة [ مرفوعا: »ما أهــلَّ ُمهّل قط إال 

ر، وال كّبر مكّبٌر قط إال بّشر!«. قيل: باجلنة؟ قال: »نعم«. ُبشِّ

ما صيغة التلبية؟ 178 -
جاء في حديث جابر [ : أن رسول الله ] أهّل بالتوحيد:

»لبيــك اللهــم لبيــك، لبيك ال شــريك لــك لبيــك، إن احلمد 
والنعمة لك وامللك، ال شريك لك«.  رواه أبو داود

ما معنى قولنا: )لبيك اللهم لبيك(؟ 179 -
معناه: استجابة بعد استجابة ألمرك يا رب العاملن.

فاالســتجابة األولــى: دعــوة إبراهيــم اخلليــل عليه الســام: 
جِّ َيْأُتوَك ِرَجالاً {. ن ِفي النَّاِس بِاحْلَ }َوَأذِّ

والثانية: دعوة النبي ] للناس ألداء ركن احلج.

ما معنى الكلمات التي في التلبية؟ 180 -
معناها: )ال ش��ريك لك(: أي ال يســتحق العبادة ســواك، وال 

يشرك معك غيرك .
)إن احلمد(: جميع احملامد و)النعمة(: ما أنعم الله به على عباده.  
و) املل��ك(: ألن املالك هــــــو الله،  ثم ختمها بنفي الشرك. 
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هل يجوز التلبية بأدعية لم يقلها النبي ]؟- 181
ال بــأس بهــذا، ألن النبي ] ســمع من يدعو بغيــر تلبيته ولم 
ُينكر عليهم، وقال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيها -أي التلبية-: 
)لبيك وسعديك واخلير بن يديك، لبيك والّرغباء -أي الطلب 

واملسألة-إليك والعمل (.  رواه مالك

هل ُيستحب في التلبية رفع الصوت، أو اإلسرار بها؟ 182 -
يســتحب فــي التلبيــة رفــع الصــوت، ألن النبي ] ملا ُســئِل: 
مــا أفضل احلج؟ قــال: » الَعــجُّ )رفع الصــوت(، والّثـــجُّ )نحر 

الهدي(«.    رواه الترمذي
و قال رسول الله ]: » أتاني جبريل فقال: يا محمد، ُمر أصحابك 

فليرفعوا أصواتهم؛ فإنها من شعائر احلج«.  رواه أحمد

هل على املرأة تلبية مثل الرجل؟  183 -
نعم، وترفــع صوتها إن كانت مع محارمهــا أو لوحدها، وإن 

كانت بقرب رجال أجانب فعليها احتياطا بخفض الصوت.

ما املواضع التي ُيستحب احلرص بالتلبية فيها؟ 184 -
قال اإلمام الشافعي: ونحن نستحبها على كل حال.

متى تتوقف امللبية عن التلبية؟ 185 -
إذا رأت بيوت مكة، وقيل إذا رأت احلرم، واألمر فيه سعة.

هل تبطل  اإلنابة  بنسيان اسم الشخص املناب عنه؟ 186 -
    العبرة بالنية، وإن تلفظ باالسم عند إهاله فحسٌن.

من تخشى  زيادة املرض عليها، هل عليها شيء لو خلعت  187 -
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إحرامها بعد النية ورجعت إلى بلدها؟
من كانت تخشى املرض فلها أن تشترط عند إهالها، فتقول: 
)فإن حبســني حابس فمِحلي  حيث حبســتني(، ثم ال شــيء 
عليها إن قطعت عمرتها لوجود العذر، أما من لم تشترط فا 
ينبغــي عليها قطــع العمــل، وإن قطعتها فعليهــا الفدية ) ذبح 

شاة(.

ما الفرق بني االشتراط واإلحصار؟ 188 -
 االش��تراط: أن تشــترط احملرمــة عنــد إحرامهــا بقولهــا: )إن 
حبســني حابــس فمِحلــي حيث حبســتني( وهذا 
خشية زيادة املرض، أو هناك ما يتوقع حدوثه من 
موانع على العمرة، فإن وقع املانع ، تتحلل وليس 

عليها فدية أو هدي.
واإلحصار: أن مينعها شيء مفاجىء وهي لم تشترط، فإن وقع 

املانع من العمرة فلها التحلل، وعليها الفدية.

هل ُيشرع على من لم تخش املرض أن تشترط ؟ 189 -
ال يشرع هذا، فالنبي ] لم يعّلم االشتراط أحدا من الصحابة 
رضي الله عنهم  إال ضباعه بنت الزبير ألنها خشيت املرض، 

وعلى املسلمة أن تهّل من غير اشتراط.

هل ميكن القول أن احلائض مبقدورها اإلشتراط؟ 190 -
نعم ميكن قول ذلك .

هل ُيشرع عند اإلهالل قول: )نويت أن أعتمر لله تعالى(؟- 191
 العمــرة واحلج فيهمــا إهال ببدء الدخول في النســك، وهو 
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قولنــا: )لبيك بعمــرة(، وأجاز بعــض العلماء اإلخبــار بالنية 
فيهما فقط.

هل على الصغيرة إحرام وتلبية؟ 192 -
ال يجــب هذا على الصغيــرة التي لم تبلغ، لكــن لو اعتمرت 
أو حجــت فلهــا ولوالديها أجر، وتبقى عليها حجة اإلســام 

إذا بلغت. 

م��ن نوت حج اإلفراد في البداي��ة، ثم غّيرت نيتها إلى حج  193 -
التمتع. فما حكم هذا التغيير؟

جائــز، وقــد أمر النبــي ] الصحابــة في حجة الــوداع ممن لم 
يكّن معهم الهدي أن يتحللوا من عمرتهم ويكونوا متمتعن، 

ويهّلوا باحلج في وقته.

م��ن نوت احل��ج متمتعة، وبعد امليقات غّي��رت رأيها ولّبت  194 -
باحلج مفردا، هل فعلها صحيح ؟

إن كان هذا قبل اإلهال باحلج، فا حرج عليها وال فدية. أما 
إن كان لّبت بالعمرة واحلج جميعا من امليقات،  ثم أرادت أن 

جتعله حجا فقط فليس لها التغيير بعد ذلك.

م��ن نوت ح��ج الِقران ولم تتمكن من َس��ْوق الهدي معها،  195 -
فهل تستمر في نيتها، أو تغيرها ؟

ال يشــترط في حج القران أن يكون الهدي مع احلاجة، فلها 
أن تشتريه من مكة في أيام النحر، مع وجود النية لذلك. 

أيهما أفضل لها مع عدم سوقها الهدي، التمتع أو القران؟ 196 -
األولى أن جتعل حجها متتعا.
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م��ن اعتمرت عن ش��خص، وحّجت عن نفس��ها هل تكون  197 -
متمتعة باحلج؟

نعــم تكون في حكــم التمتع، وعليها الهــدي في احلج، وهذا 
ملن حّجت عن نفسها قبل ذلك.

ه������ل املتبرع��ة للغي��ر باحل������ج، مبق����دوره��ا العم��رة عن  198 -
نفسها، وجعل احلج إنابة ؟

املتعارف عليه بن املسلمن - من غير حتديد - أن اإلنابة تكون 
للعمرة واحلــج، فينبغي أن تكون احلجــة والعمرة ملن أعطاها 

املال، والعمل بالُعرف واجب عند اإلطاق في األحكام.

هل باإلمكان جعل العمرة لألب ، إذا كانت املسلمة مؤدية  199 -
لها في السابق، وجتعل احلج لها، ألنها أول مرة؟

نعــم، واألولى أن جتعــل عمرتها وحجتها لنفســها، ثم التالية 
جتعلها عن والدها، أو عمن أرادت. 

امرأة أحرمت مفردة، ورفقتها يريدون الذهاب إلى املدينة،  200 -
فماذا تفعل لتبعد عنها املشقة؟

 املشروع لها أن جتعل إحرامها عمرة؛ وتطوف وتسعى وتقّصر، 
ثم حتّل، ثم حترم باحلج في وقت احلج ، وتكون بذلك متمتعة، 

وعليها هدي التمتع.
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املبحث السادس 

املمنوعات )محظورات( 

أوال: معلومات عامة

ما املقصود باحملظورات؟ 201 -
احملظورات: أي األشياء املمنوع منها احلاجة أو املعتمرة وهي 
ُمْحِرمــة، وإال فإن هــذه املمنوعات أصلها حال، لكن ُمنعت 
في وقت معن وهــو وقت اإلحرام، واإلحرام: )الدخول في 

النسك(.

ما وقت املنع من هذه األمور؟ 202 -
مع اإلهال بنسك العمرة أو احلج.

هل هناك فرق بني ترك الواجب وفعل احملظور؟ 203 -
نعم، ترك الواجب فيه كفارة ذبح شــاة، أما فعل احملظور ففيه 
التخييــر بإحــدى ثاث، إما صيام ثاثة أيام، أو ذبح شــاة، أو 
إطعام ستة مساكن، وهذه لفدية األذى، وتختلف عنها كفارة 

اجلماع.

مقولة ) من ترك نسكا فعليه دم ( ما املراد بها؟ 204 -
هــذا قول محفــوظ عن ابن عبــاس، ويتعلق باألشــياء املأمور 
بفعلهــا في العمرة أو احلج، فمــن تركها فعليه فدية وهي نحر 

شاة، أو ُسبع بدنة أو بقرة.
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هل الفدية واإلثم متعلقان بكل من ارتكب محظورا؟ 205 -
ينبغي أن نستفسر عن حال املخطئة، فا يخلو من أحوال:

احلالة األولى: أن تفعل احملظور وهي معذورة، إما باجلهل أو   
النسيان، فهذه ال إثم وال فدية عليها.

احلالة الثانية: فعلتها عمدا، ولكن لعذر يبيح فعل احملظور )مثل 
املرض أو البرد( فا إثم عليه، وعليه الفدية.

احلال��ة الثالث��ة:  أن تفعلهــا عمدا با عذر، وهــذه آثمة وعليها 
الفدية، وأيضا عليها االستغفار من اإلثم.

متى ُيؤّثر احملظور في الفاعلة، ويستوجب عليها الفدية؟ 206 -
ال يؤثر فعل املنهي  إال بالتذكر، والعلم، واإلرادة، وبيانهم :

العل��م: وضده اجلهــل، فمن أخطأت جاهلــة باملنهيات فنبن 
لها الصواب، وال شيء عليها.

التذك��ر: وضــده النســيان، فمــن فعلت محظــورا ناســية أنه 
محرم، فا شيء عليها.

اإلرادة:  وضدهــا اإلكراه، فمــن ُأكرهت على فعل محظور، 
فإنها معذورة، وال يترتب على فعلها إثم وال كفارة.

ما  اجلهل الذي ُتعذر به احملرمة؟ 207 -
أن تكــون ال تدري أن مــا وقعت فيه حرام، أما اجلهل من جهة 

ما يترتب على الفعل من فدية فليس بعذر. 

هل كل احملظورات فيها الفدية؟ 208 -
  ال، ألن احملظورات على أقسام:

القس��م األول: بطــان العمل فقط: كعقد الــزواج واخلطوبة، 
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ولها أن تستمر في النسك، وليس فيه فدية.
القس��م الثاني: ما فديته بَدنة )بعيــر أو بقرة(، وهو اجلماع قبل 

التحلل األول، وفيه أيضا اإلعادة للحج.
القس��م الثال��ث: فديــة األذى، وفيها  صيام ثاثة أيــام أو ذبح 
شــاة  أو إطعام ستة مساكن )لكل مسكن نصف 
صاع(، وهــذا إن ارتكبت أحد هذه األمور: إزالة 
الشــعر، قص الظفر، التطيب ، املباشــرة لشــهوة، 

لبس القفازين، النقاب.
القسم الرابع: فدية الصيد.

فدية احملظورات ) القســم الثالث- 209 ( هل هي على التخيير أم 
الترتيب؟

هــي علــى التخيير، لكن األكمل البدء بذبح الشــاة، ثم إطعام 
ستة مساكن، وأخيرا صيام ثاثة أيام.

هل ميكن أن تشترك مجموعة من احلاجات في الفدية؟ 210 -
نعم، باملقدور أن تشترك سبعة نساء في بقرة أو بعير.

هل شاة الفدية يجوز لذابحها األكل منها؟ 211 -
ال يجوز هذا لها ألنها لفقراء ومســاكن مكة فقط، فإن أكلت 

منها فعليها فدية أخرى.

من اختارت فدية الصوم، فهل يجب عليها أداء الصوم في  212 -
مكة؟

لهــا الصوم في أي زمان ومكان بعد احلج، وال يلزم أن يكون 
في حال إحرامها.
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ما حكم من ارتكبت أكثر من محظور؟ 213 -
األمر يحتاج إلى تفصيل:

فإن فعلت احملرمة محظورات من جنس واحد: كمن لبســت 
نقاب وقفاز، فليس عليها إال فدية واحدة.

وإن فعلــت محظورات مــن أجناس مختلفــة: كأن تقص من 
شعرها، وتقص من الظفر، فعليها فدية لكل محظور.

ثانيا: املمنوعات العامة.
م��ا احملظ��ورات العامة التي يش��ترك امل��رأة م��ع الرجل في  214 -

وجوب جتنبها مع اإلحرام؟
احملظــورات العامة املشــتركة: تقليــم األظفار، قص الشــعر، 
اســتعمال الطيــب )العطــورات(، اجلمــاع ومقدماتــه، النكاح 

واخِلطبة، صيد البر أو اإلعانة عليه.

هل الرجعة عن الطالق من احملظورات في احلج؟ 215 -
ال، فتجوز الرجعة، واملمنوع مع اإلحرام : الزواج أو  اخلطبة.

ماذا يقصد بقص الشعر؟ 216 -
املراد بقصه استعمال املقص لتهذيبه ولتزيينه.

ماذا يشمل احملظور في قص الشعر؟ 217 -
يدخل فيه جميع الشعر الذي بالبدن: الرأس، الوجه، والبدن.

هل السباحة أو احلّك تعتبران من احملظورا ت؟- 218
ال، ولو ســقط شــعر من احلك، فا يوثر فهو في حكم الشــعر 

امليت.
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هل ُتشرع احلجامة للمحرمة زمن اإلحرام؟ 219 -
نعم؛ ولو قصت بعض شعرها ملوضع احلجامة فا فدية عليها، 
ملــا صّح عــن النبي ]:  أنه احتجم وهو محــرم، ولم يفِد ولم 

يأمر بذلك.

ماذا تفعل من وضعت الِطيب على جس��دها أو ثوبها وهي  220 -
محرمة؟

عليها تغيير الثوب، وغســل الطيب من على جســدها، ودليله 
قول النبــي ] للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب: 
»أمــا الطيــب الــذي بــك فاغســله ثــاث مــرات، وأمــا اجلبة 

فانزعها..«. متفق عليه..واجلبة: رداء

هل يشترط عند غسل اإلحرام من الطيب زوال لونه؟ 221 -
 إذا حتققــت احملرمــة من غســل الطيــب وبقي لونــه كالصفرة 

واحلمرة فهذا ال يوثر عليه.

هل يشرع لها التطّيب قبل اإلحرام على بدنها؟ 222 -
ال يجــوز لهــا قبل اإلحــرام التطيــب، ألنها ســتكون مخالطة 

للرجال في املناسك، وهذا محرم عليها.

- 223 م��اذا على من علم��ت أن في ثوبها طيبا ولم تبادر  لغس��له 
مباشرة؟

 إن بادرت إلى الغسل أو التغيير فا شيء عليها؛ أما إذا قالت: 
بعد ســاعة أغســله، أو غدًا أنــزع الثوب ، فاحملّرم قد اســتدام 

عليها، وعليها الفدية.
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هل قّص األظافر من املمنوعات على احملرمة؟ 224 -
نعم من املمنوعات في وقت اإلحرام.

ظفر يكاد أن يسقط، هل يجوز للمحرمة أن تقطعه؟ 225 -
يجوز قّصه، وال يعد هذا الفعل وقوعا في محظورات اإلحرام.

م��ن قّصت م��ن أظفاره��ا بأس��نانها بغير ش��عور..ما حكم  226 -
ذلك؟

ال شيء عليها، ألنه ال يدخل في التعمد.

ما الفرق بني القّص والتقليم لألظافر؟ 227 -
القــص: قطع أو إزالة مقدم الظفــر ، أما التقليم: فهو ما يكون 

على جوانب الظفر.

هل قطع األظافر من الرجلني لهما حكم أظافر األصابع؟ 228 -
نعم، سواء في التعمد أو اجلهل.

ه���ل قطع شيء من الشفة يعّد من احملظورات؟ 229 -
ال، ألنه إزالة جلد ميت.

هل يجوز استعمال السواك أو فرشاة األسنان للمحِرمة؟ 230 -
 نعم يجوز في كل حال ووقت، وال يعّد املعجون من التطيب.

ما حكم وضع املراهم بعد اإلحرام؟ 231 -
يجوز،   ما دامت للعاج أو للراحة ، وبعيدة عن التطّيب والترفه.

هل يجوز التبرع بالدم؟ 232 -
نعم يجوز.
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ثالثا: احملظورات في املالبس
خاصة - جتنبه عند إحرامها؟ ما الواجب على املرأة – - 233

يحرم عليها - خاصة - بعد اإلحرام: لبس القفازين والنقاب، 
باإلضافة ملا مت ذكره من احملظورات العامة السابقة. 

هل البرقع له حكم النقاب في حال اإلحرام؟ 234 -
نعم لورود احلكم بكراهيته عن جمع من الصحابة، منهم ابن 

عمر وابن عباس وعائشة  رضي الله عنهم.

هل ُيشرع للمرأة كشف وجهها في احلج وال تنتقب؟ 235 -
األفضل التغطية، ويشــرع لها تغطية وجهها بأي ســاتر غير 
النقاب، ولو كشــفته فا بــأس، حلديث اخلثعمية، وفيه عن 
ابن عباس [ قال: »كان الفضل بن عباس رديف رســول 
اللــه ]  فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظــر إليــه ، وجعــل النبي ]  يصــِرف وجــه الفضل إلى 

الشق اآلخر«.

هل يجوز للمرأة أن تربط غطاء الوجه على الرأس؟ 236 -
ال بأس بهذا، إن كان ال يثبت إال بذلك.

لو نسيت املرأة أن تخلع نقابها أو قفازيها. ما حكم ذلك؟ 237 -
ال شيء عليها، لكن واجب املبادرة إلى خلعهما بعد التذكر.

لم تخلع امرأة نقابها لوجود رجال، هل فعلها صحيح؟ 238 -
   للمرأة أن تغطي وجهها بأي شيء غير النقاب والبرقع، وإال 

فإن عليها الكفارة بعد ذلك لتعمدها.
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هل يشترط في غطاء الوجه للمرأة أال ميّس الوجه؟ 239 -
ليس هناك دليل على هذا الشرط.

هل لبس املرأة للخّف القماشي في القدم، ممنوع؟ 240 -
غير ممنوع، ويجوز هذا لها.

هل الكحل أو احلناء يؤثران على إحرام املرأة؟ 241 -
ال يؤثــران علــى اإلحرام، لكن الواجب عليهــا إزالتهما حتى 

التلفت إليها النظر إن كانت ال تستر وجهها أو يديها.

ما حكم وضع احملرمة للمكياج؟ 242 -
ال ينبغي هذا، وخصوصا لتلك التي ال تغطي وجهها.

رابعا: ما يتعلق بأحكام اجلماع.
ما املقصود باجلماع؟ 243 -

املراد باجلماع: اإلياج في فرج األنثى من قبل الرجل.

ماكفارة من جامع زوجته وهما محِرمان؟ 244 -
إذا شــرع املســلم باحلج ثم جامع قبل التحلل األول، فيترتب 

على ذلك أمور: 
 يفســد حجه، يجب اإلســتمرار فيــه، يجب عليــه القضاء إذا 
كانــت حجــة اإلســام، وإن كانــت نافلة فا يجــب اإلعادة، 
ويجب التفريق من املوضع الذي جامع فيه،  وعلى كل واحد 
منهما بدنة،  والنفقة في حجة اإلعادة تكون على الزوج، وإن 

أّخر قضاء احلج مع االستطاعة أثم.
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إن كان��ت زوجت��ه مكره��ة ف��ي حال اجلم��اع، فه��ل عليها  245 -
الكفارة؟

ال شيء عليها،ألن من شروط الكفارة وجود إرادة للفعل.

هل احلكم في اجِلماع يختلف إن وقع بعد عرفة؟ 246 -
 إذا كان اجلماع بعد عرفة وقبل التحلل األول ففيه أقوال عند 
الفقهاء، فجمهور العلماء حكموا بفســاد حجه وعليه ما ذكر 
ســابقًا، وهنــاك أقوال غيــر أقوال اجلمهــور أن احلج صحيح، 

وعلى كل منهم بدنة  ) بعير (.

هل على املباشرة بني الزوجني بدون جماع، كفارة؟ 247 -
ليــس فيها كفــارة، لكن فيهــا اإلســتغفار والتوبــة، وحجهما 

صحيح، ومن املباشرة: الُقبلة واللمس بشهوة. 

خامسا: ما يتعلق بالصيد.
ما املقصود بالصيد احملظور على احملِرمة؟ 248 -

املراد بالصيد: صيد احليوان الوحشــي البــري املأكول اللحم؛ 
مثل الغزال واجلربوع، والطيور، ونحو ذلك مما يؤكل.

ما أحوال احملِرمة مع الصيد ؟ 249 -
بالنسبة لصيد احملرمة فهو على ثاثة أنواع : 

األول : إذا ِصيــد الصيــد للمحرمة، أو أعانــت عليه احملرمة، 
فا يجوز  لها أن تأكله، وجاز لغيرها. 

الثان����ي : إذا لم ُيصــد لها، وال أعانت عليه، جاز للمحِرمة أن 
تأكله. 
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الثالث: إذا صــادت احملرمة، فعليها أال تأكله هي وال غيرها، 
ويصبح كامليتة؛ ويرمى.

ه������ل تش��ارك املعتم����رة ف��ي األكل أناس��ا معه����م صي���د  250 -
بري؟

نعــم تشــاركهم، إن لم تعاونهــم في  الصيد بأي وســيلة، ولو 
باإلشارة.

م��ّرت معتمرة على أن��اس يريدون الصي��د، فأعانتهم على  251 -
بيان مكان الصيد. فهل فعلها صحيح؟

أخطأت؛ وعليها الكفارة وهي التخيير بن ثاثة أشياء: 
األول��ى: إما ذبح املثل له من احليوانــات، وتفريق جميع حلمه 

على فقراء مكة.
الثانية: أن تنظر كم يســاوي هذا املثل، ويخرج ما يقابل قيمته 
طعاما يفرق على املساكن، لكل مسكن نصف صاع 

الثالثة: صيام يوم عن كل صاع من الطعام. 

هل يجوز للمحرمة الصيد من البحر في حال اإلحرام؟ 252 -
نعم، يجوز لها ذلك، حتى وإن كان معها  الزاد.

ف��ي الطري��ق رأت معتم��رة طي��را فصادته وأكلت��ه، ما حكم  253 -
ذلك؟

يحرم على احملِرمة صيد البر، وهذه الفاعلة عليها الفدية.

إذا َوَجَدت احملرمة حلم صيد يباع، هل يجوز لها شراؤه؟ 254 -
 يجوز لها ذلك، ألنه لم ُيصد لها.



67

احلج والعمرة...  سؤال وجواب

ه����ل ذب��ح احلي��وان��ات ل��ألكل يعتبر م��ن الصيد احملظ��ور على  255 -
احملرمة؟

ذبــح احليــوان األهلي لألكل فــي حال اإلحرام جائز كالشــاة 
واإلبل والبقر والدجاج ونحوها.

هل َحمام احلرم يعتبر من الصيد؟ 256 -
نعم، وأيضا ال يجوز تنفيره.

م��ن احتاج��ت للصالة ف��ي موضع جتم��ع طائر احلم��ام، ماذا  257 -
تفعل؟

إن كانــت محتاجــة للجلــوس فيه، فإنهــا تدفع احَلمــام برفق 
وجتلس فيه؛ وإن لم تكن مضطرة فتذهب ملكان آخر.

ماذا على من صادت من حمام احلرم ؟ 258 -
على الفاعلة الفدية، شاة توزع على فقراء مكة.

هل ما تفعله احلاجة من املعاصي ينقص من أجر احلج؟ 259 -
املعصيــة مطلقا تنقص مــن ثواب احلج، لقولــه تعالى: }َفَمن 
.} جِّ جَّ َفَا َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي احْلَ َفَرَض ِفيِهنَّ احْلَ

ما ضابط اجلدال املنهي عنه في احلج؟ 260 -
اجلدال أنواع :

األول: جدال ُيراد به إثبات حق باحلسنى، فهذا واجب، حتى 
وإن كان  فــي احلج، مثل ما يحدث في املســاومة عند 
الشــراء، مــع احلذر مــن رفع الصــوت واللجــاج في 

الكام.
الثان��ي: جدال في أمور ليســت حقا وال باطــا، مثل تخاصم 
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النســاء في أمور مباحة، فهذا منهي عنه خلشية حتريك 
النفس للباطل.

الثالث: اجلدال بالباطل، ومثاله اخلصام بخاف احلق انتصارا 
للنفس املخطئــة. ويقطع اجلدال بســؤال أهل العلم ، 

ليبعد اإلنسان نفسه عن اإلثم.

هل املساومة في الشراء يعّد من اجلدال املذموم؟ 261 -
ال يعتبر من اجلدال املذموم، مع وجوب مراعاة اللن وحســن 

الكام فيه.
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املبحث السابع: 

ما ميكن أن يقع أثناء الطريق

ما اآلداب التي ينبغي أن تتحّلى بها احملرمة )املعتمرة(؟ 262 -
ينبغــي على احملرمة أن تتحلى بالصبر ، وغّض البصر، وعدم 
اجلدال، أو احلديث إال بالنافع من القول، وأن تكثر من التلبية 

والتهليل.

ل��و احتاج��ت املعتم��رة أن تصل��ي قبل مك��ة، فه��ل تؤديها   263 -
قصرا؟

نعم تقصر الرباعية، ولها أن جتمعها ألنها مسافرة.

م����ن نامت أكث��ر الطري��ق ولم تل��ِبّ إال قلي��ال، ه�ل عليها  264 -
شيء؟

ال شيء عليها ألنه قد أتت بالقدر الواجب من التلبية ولو مرة 
واحدة، واإلكثار من التلبية فيه إظهار لســنة النبي ]، وتدرك 

املسلمة بها أجرا كثيرا.

إذا نقض الوضوء في الطريق. فهل يلزم التوضؤ للتلبية؟ 265 -
ال يلزم للتلبية الوضوء، وللمعتمرة مواصلة املسير.

ل��م تتمكن امرأة م��ن التلبية إال بص��ورة جماعية..ما حكم  266 -
ذلك؟

األولى في التلبية أن ُتؤدى بصورة فردية، فإن غلب عليها 
مع رفقتها الدعاء اجلماعي من غير قصد فا بأس بذلك، 

واألمر فيه سعة.
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معتمرة حرصت على التغني بالتلبية، ما حكم  ذلك؟ 267 -
ال بأس به، ولعله من املعن في االستمرار بالتلبية لطول الطريق، 

لكن تبتعد عن املبالغة والتكلف فيها خشية ترك التدبر.

ما حكم زيادة ألفاظا أخرى على صيغة التلبية املعتادة؟ 268 -
يجوز، عن أبــي هريرة [ قال: »كان من تلبيته ]: لبيك إله 
« رواه النسائي، وورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم  احلقِّ

تنوع صيغ التلبية، واألمر فيه سعة إن شاء الله.

إن حّك��ت املعتم��رة رأس��ها فس��قطت ش��عرات.. ما حكم  269 -
ذلك؟

ال شيء عليها، ألن هذا من الشعر امليت  وال يعّد من القّص.

- 270  يقول��ون: إن حّك الرأس يك��ون باألصابع من غير عنف أو 
احتكاك! ما صحة قولهم؟

هــذا مــن التكلف،  وقد ورد عن عائشــة رضي اللــه عنها أنها 
ُســئلت عن احملــرم يحّك جســده؟ فقالــت:  نعــم فليحككه 
وليشــدد. رواه البخاري ومسلم ومالك. وزاد:  ولو ُربِطت يداي 

ولم أجد إال رجلي حلككُت.

لطول الطريق وخش��ية املل��ل كانت املعتمرة مت��ازح رفقتها  271 -
وتتكلم معهم ، فهل في هذا مخالفة لإلحرام؟

ليس ممنوع، لكن ينبغــي على املعتمرة أن حتذر في كامها فا 
تقول إال خيرا، واألولى شغل الوقت بالدعاء والذكر.

إن تعطل��ت- 272 املركب��ة بع��د جتاوزه��ا امليق��ات فرج��ع من في 
السيارة إلى امليقات، هل يلزمها جتديد النية؟
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ال يلزمهــا ذلك لشــروعها فيه، ولهم إصاح الســيارة في أي 
مكان، ثم يعودوا إلى إمتام عمرتهم.

م��ن نزل��ت م��ع أهله��ا عل��ى مطع��م فأكل��وا طعام��ا مطيبا  273 -
بالزعفران. هل يعّد هذا من التطيب؟

ال يعــّد مــن التطّيــب، لعــدم قصدهــم التطيــب بالزعفــران، 
واألولى االبتعاد عنه للحيطة.

إذا نزلت املعتمرة في الطريق ورأت نبات الريحان فشّمته،  274 -
هل هذا يعّد من استعمال الطيب؟

ال يعّد هذا من التطّيب، واألحوط البعد عن شّمه.

ما حكم تغطية الوجه من الغبار بالثوب أو الكمام؟ 275 -
ال يعتبــر مــن املمنوعــات، وروى الشــافعي عــن القاســم بن 
محمــد ابن أبي بكر قال: كان عثمان وزيــد بن ثابت ومروان 

بن احلكم يخّمرون وجوههم وهم محرمون.
وقال مجاهد: كانوا )أي الصحابة رضي الله عنهم( إذا هاجت 

الريح غطوا وجوههم، وهم محرمون.
ومثله وضع الكمام للحاجة، وال يعّد مشابها للنقاب.

ما حكم اإلس��تمرار بوضع الكّمام عل��ى الوجه طوال فترة  276 -
اإلحرام؟

هــذا غيــر مشــروع، فالكمام لســبب محدد، فإن زال الســبب 
وجب رفع الكمام.

هل يجوز للحائض قراءة كتب األدعية وهي مْحِرمة؟ 277 -
يجوز لها ذلك.
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أثناء الطريق ش��عرت امل��رأة بخروج دم منه��ا لقرب موعد  278 -
الدورة الشهرية، ما حكم إحرامها؟

ال حرج عليها من مواصلة التلبية والدعاء ، فإذا بلغت الفندق 
عليها أن تتأكد من اخلارج منها، ثم تعمل مبا يتبن بعد ذلك.

أثن��اء الطريق حصل حملرمة ع��ارض )كمرض( منعها من  279 -
أداء العمرة ولم تشترط، فماذا يلزمها أن تفعل؟

إن أمكنها الصبر حتــى يزول العارض ثم تكمل فهذا أفضل، 
وإن لــم تصبر فهذه تكون في حكم احملصــرة، وينطبق عليها 
قوله تعالى: }َفإِْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{، وعليها 
أن تهــدي في محلهــا الذي أحصــرت فيه، وتعطيــه للفقراء، 

وتقصر وتتحلل. 
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املبحث السابع :

     ما ميكن أن يقع في السكن

هل ُيشرع للمرأة تغيير مالبسها التي أحرمت بها؟ 280 -
نعم، فليس هناك من مانع شرعي في ذلك.

هل يجوز النظر في املرآة؟ 281 -
نعم، وليس هناك من دليل مانع.

هل ُيشرع اإلستحمام قبل العمرة؟  282 -
نعم، فقد ثبت فعله عن بعض الصحابة قبل أداء النسك.

من امتنعت عن االس��تحمام خش��ية أن يتس��اقط ش��عر من  283 -
الرأس، ماحكم فعلها؟

هذا من التكلف، واحلاجة أو املعتمرة مبقدورها أن تستحم، وما 
تساقط من شعر فإنه يعّد شعرا ميتا ال يؤثر على اإلحرام.

هل يجوز اس��تعمال املنظفات عند االستحمام، والتي فيها  284 -
بعض الرائحة املعطرة؟

املنظفــات املقصود بهــا التعطر ال يجوز اســتعمالها، وإذا كان 
الصابــون والشــامبو مــن املنظفات املعتــادة اليوميــة فا بأس 
باســتعمالهما، ولــو كانــت فيهما روائــح عطرية غيــر طبيعية  

لتكون مقبولة في االستعمال.

ما حكم  استعمال مزيل العرق؟ 285 -
ال بــأس بذلك، إن كان ليس به رائحــة وال ُيقصد به التطيب، 
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وإمنا أعّد فقط إلزالة رائحة العرق، أو إبطاء خروجه.

هل األفضل أداء الصالة الفائتة في الفندق أو في احلرم؟ 286 -
رباعيــة. كانــت  إن  قصــرا  أدائهــا  مــع  احلــرم،  فــي  تؤديهــا 

ما حكم تأخير أداء العمرة للشعور بالتعب لطول الطريق؟- 287
ال بأس بتأخيرها، لكن ينبغي احليطة من الوقوع في محظور، 

وحتى ال تؤخر رفقتها التي معها.

ثم قامت وهي  من نامت لشدة التعب - قبل أداء العمرة – - 288
محتلمة.. هل هذا يبطل اإلحرام؟

لم يبطل، لوقوعــه بغير اختيارها، وعليها اإلغتســال وتكمل 
عمرتها.

ل��و رأت امل��رأة نقطا م��ن الدم، ول��م يكن في فت��رة دورتها  289 -
الشهرية، ماذا تفعل؟

تغســل املوضــع وال ُيؤثر على طوافها ألنــه ليس من احليض، 
ولعله بسبب التعب واإلجهاد، واألحوط السؤال للتأكد.

إن ن��زل دم احليض على امل��رأة قبل الذهاب إل��ى احلرم، ما  290 -
الواجب عليها فعله؟

الواجب عليها املكث في السكن،  وتأخير أداء العمرة حتى تطهر.

إن شّمت املعتمرة ِطيبا موجودا عندها، فهل عليها شيء؟ 291 -
ال شيء عليها، واألولى البعد عن الطيب حتى ال يامس اجلسد.

من شمّت رائحة البخور، هل ُيؤثر هذا على إحرامها؟ 292 -
ال يؤثر، إن كان هذا الفعل وقع بسبب املرور في السوق.
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م��اذا عل��ى  الصغير إن خل��ع مالبس اإلح��رام، ولم يكمل  293 -
املناسك؟

ليس عليه شيء، فغير البالغ إن جاء بالعمرة ُقبِلت منه، وما لم 
يأِت فا ُتطلب منه، ألنه غير مكلف شرعا. 

عند تبديل الزوجة ملالبسها نظر لها زوجها املعتمر بشهوة.  294 -
فهل عليه كفارة أو إثم؟

ينبغي عليه احلذر من مفسدات اإلحرام، وخشية اإلثم.

إن نظر الزوج إلى امرأته وهي تخلع مالبس��ها فأمذى. هل  295 -
بطلت عمرته؟

ال تبطل عمرته، وعليه أن يغســل ذكره وإحرامه إن وقع عليه 
شيء، ألن املذي جنس، ثم يتوضأ، ويكمل العمرة.

هل يجوز للمحرمة مداعبة الزوج باللمس أو الكالم؟ 296 -
هذا يعّد من الرفث واللغو الواجب عليها وعليه االبتعاد عنه.

ما حكم استعمال ) الفازلني ( لوضعه بني الفخذين؟ 297 -
جائز، ويجوز التداوي بأي دواء في حال اإلحرام.

اللفائف الضاغطة حول القدم، هل تعّد من املخيط؟ 298 -
ال ُتعد من املخيط، ويجوز استعمالها.

من وجدت نقودا قرب احلرم، ماذا عليها أن تفعل بها؟ 299 -
َيحُرم على احملرمة وغيرها أن تأخذها، وعليها تســليمها إلى 

اجلهات الرسمية.

هل يجوز القطع من الشجيرات التي قرب احلرم؟ 300 -
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ال يجــوز قطع الشــجر داخل حدود احلــرم، ألن احلرم محّرٌم 
فيه قطع الشجر.

ما حكم قتل احلشرات في مكة، وخاصة البعوض؟ 301 -
قتل احلشرات أو احليوانات ونحوهما على ثاثة أقسام:

 األول: ُيشــرع قتلها في أي مكان، قال النبي ]: »خمٌس من 
الــدواب ُيقتلن في احِلّل واحلــَرم:  الغراب، واحَلدأة، 
والعقرب، والفأرة ، والكلب العقور«. رواه البخاري، 
ويشــترك معهمــا في احلكــم أيضا الــوزغ )الســحلية: 

البريعصي (. ويضم معها البعوض.
الثان��ي: مــا ُنهي عن قتلــه، مثل النملــة، والنحلــة، والهدهد، 
والصــرد، إال إن حصــل إيــذاء منها، ولــم تندفع إال 

بالقتل..فُتقتل.
الثالث: ما سكت الشرع عنه، كاخلنفساء، فتركها أولى.

م��ن ذهبت مباش��رة إلى من��ى في الي��وم الثام��ن ولم تطف  302 -
طواف القدوم، وقرنته مع طواف اإلفاضة..ما حكم فعلها؟

 إن كانــت مفردة في احلج أو قارنة فيجوز لها أن تقرن طواف 
القدوم مع طواف اإلفاضة وتسعى.
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املبحث الثامن:

طواف العمرة )القدوم(

أوال: قبل أداء العمرة.
ما أعمال العمرة بإيجاز؟ 303 -

أعمــال العمــرة ثاثــة أمور رئيســة مــن بعد اإلحــرام: طواف 
حول البيت ســبعة أشــواط، ثم السعي كذلك ســبعة أشواط، 
من الصفا إلى املروة يعتبر شوطا، ومن املروة إلى الصفا شوط 

ثاٍن، ثم التقصير، وبعدها تتحلل املعتمرة من إحرامها.

هل ميكن أداء الطواف في أي وقت؟ 304 -
نعم فليس هناك وقت منهي عمل الطواف فيه.

ما اآلداب التي ينبغي مراعاتها عند بيت الله؟ 305 -
ينبغــي تعظيــم البيت، والبعد عن اجلــدال، وغض البصر، مع 

احلذر من  فعل أي أمر سيء.

ه��ل مبقدور املرأة أن تؤدي الطواف والس��عي لوحدها..أو  306 -
مع رفقة نساء؟

نعم، يجوز لها هذا، فا يشترط احملَرم في هذه األعمال.

إن لم يتمكن املعتمر من ترك زوجته احلائض خارج احلرم،  307 -
فأجلسها في داخل احلرم ، فما حكم ذلك؟

ينبغــي على احلائض عدم املكث في املســاجد، ولها أن جتلس 
في الساحة اخلارجية من املسجد.
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ه��ل للمعتم��رة الدخ��ول  إل��ى املس��جد احل��رام م��ن ب��اب  308 -
محدد؟

ال دليل على التحديد، ولها أن تدخل من أي األبواب.

من نسيت الوضوء قبل الطواف، فهل طوافها صحيح؟ 309 -
عليها الوضوء قبل الطواف.

ماحك��م  نس��يان دع��اء دخ��ول املس��جد، وع��دم الدخ��ول  310 -
بالرجل اليمنى؟

ال شيء فيه، وهي املستحبات التي يشرع املواظبة عليها.

هل يشترط أداء ركعتي حتية املسجد قبل الطواف؟ 311 -
ال يشترط ذلك، إن أرادت أداء الطواف مباشرة.

م��ن دخل��ت لتجل��س في املس��جد. فه��ل جتب عليه��ا حتية  312 -
املسجد؟

نعم، واجب عليها قبل اجللوس صاة حتية املسجد.

هل باملقدور تأخير أداء الصالة  املفروضة بعد العمرة؟- 313
علــى املعتمرة تذّكــر إن كانت لم تصِل الفريضــة  فتعملها في 

نشاطها قبل تعبها من أداء العمرة، وخشية النسيان.

من لم تؤدِّ  صالتي املغرب والعشاء، متى تفعلهما؟ 314 -
بإمكانهــا أن تؤديهما جمعا وقصرا قبل العمرة، أو بعد الفراغ 

من العمرة إن لم ينتصف الليل عليها.
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ثانيا: ما يتعلق بالطواف.
هل على القارنة  في احلج ، طواف عمرة )قدوم(؟ 315 -

نعم؛ ألنه للعمرة، وإن أّخرته ليكون مع اإلفاضة فجائز ذلك.

ما مشروعية إداء طواف القدوم ملن نوت حج اإلفراد؟ 316 -
يستحب لها ذلك.

ما احلكمة من الطواف؟ 317 -
 إلظهار التعبد لله، وطاعة ألمره، وإلتباع هدي النبي ].

 ما احلكمة أن الطواف سبعة أشواط؟- 318
هذا فعل ال يعلم حكمته متاما إال الله سبحانه.

هل هناك من ني�ة قبل الطواف، مثل: ) نويت أن أطوف(؟- 319
لم يثبت أن النبي ] أمر بذلك، وقصُد اإلنسان داٌل على نيته.

هل األفضل القرب من البيت أثناء الطواف؟ 320 -
األفضل في العبادات النظر إلى ذات العبادة وعملها بطمأنينة 
وخشوع، وليس اإلهتمام مبكانها املصاحب للمشقة والعسر.

من أين نبدأ الطواف؟ وأين النهاية له؟ 321 -
البدايــة عند محاذاة احلجر األســود، وتكــون النهاية عند 

احملاذاة له مرة أخرى.

ما األحكام املتعلقة بالطواف؟ 322 -
أتفق العلماء على أن الطواف يتحقق بسبعة أشواط، ويسبق 
كل طواف التكبير، ويكون البيت على يسار الفاعلة، ويجب 
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ستر العورة، وأن يكون  اإلنسان متطهرا  من احلدث األكبر 
)اجلنابة ، احليض( واألصغر.

هل يجوز للمستحاضة الطواف حول البيت؟ 323 -
نعم، يجوز لها هذا. 

قب��ل التكبي��ر ف��ي الش��وط األول هل تق��ول املعتمرة: )بس��م  324 -
الله(؟

يســتحب لها قبل الطواف ولبدايته فقط أن تقول: )بسم الله( 
ثم ) الله أكبر(، وال تكرر البسملة في األشواط التالية.

نسيان التكبير عند بداية الشوط. هل يؤثر على الطواف؟ 325 -
التكبيــر من املســتحبات عنــد بداية كل شــوط، والواجب في 

الطواف محاذاة احلجر األسود.

ل��م تكش��ف امل��رأة ع��ن وجهها أثن��اء الط��واف، م��ا حكم  326 -
ذلك؟

هذا الفعــل صحيح لوجود الغرباء، لكــن عليها أن تبتعد عن 
النقاب، ولها  أن تسدل على وجهها ساترا أو طرف عباءتها.

هل يعّد  امتهانا   للبيت ُلْبُس النعال في الطواف؟ 327 -
ال يعد هذا امتهانا لبيت الله سبحانه، والنبي ] صّلى بنعاله، 
ولعل الفاعلة تريد الراحة لقدميها في الطواف، ولعل األولى 

ترك ذلك ابتعادا عن كام من جتهل جواز هذا الفعل.

هل ميكن تأخير الطواف بعد السعي، للزحام في احلرم؟ 328 -
ال يجوز هذا في العمرة، ألن السعي محله بعد الطواف، وإن 
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كان هناك زحام فيمكن تأخير العمرة حتى يقّل الزحام.

هل يجوز الطواف في األدوار العلوية مع عدم وجود زحام  329 -
في الدور األرضي؟

جائز، فهذا كله يعّد من البيت، والقرب من الكعبة أفضل.

إذا أح��اط الرج��ال بنس��ائهم خوف��ا عليهن م��ن املزاحمة،  330 -
وبعض الرجال إلحاطتهم بالنس��اء أعطى ظه��ره للكعبة، وهناك 
م��ن واج��ه الكعبة ، وآخرون جعل��وا البيت عن ميينه��م، ما حكم 

ذلك ؟
طواف من لم يجعل الكعبة عن يســاره تعمدا باطل، وعليه 
اإلعــادة بقــدر ما لم يجعــل الكعبة عن يســاره، واجلاهل ال 

شيء عليه من اإلثم، وعليه إعادة الفعل املأمور به.

هل يجوز احلديث مع اآلخرين أثناء الطواف ؟ 331 -
الكام عموما مباح، والدعاء مســتحب، ورّد االستفســارات 
الشرعية واجب، لكن اإلكثار من األحاديث الدنيوية مكروه، 

ألن الطواف عبادة. 

إذا أقيمت الصالة أثناء الطواف، فما العمل؟ 332 -
تكمل املســلمة الشــوط التــي هي فيه إن تيســر لهــا ذلك قبل 

الصاة، وإال قطعته للصاة وأكملت من حيث توقفت.
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ثالثا: احلجر األسود. 
هل يشترط قبل الطواف تقبيل احلجر األسود؟ 333 -

ال يشــترط هذا، ألن تقبيل احلجر من املستحبات في الطواف 
ملن تيسر لها ذلك من غير مزاحمة للناس.

ملاذا نقّبل احلجر األسود؟ 334 -
ألنها سنة نبوية.

ما القول مع من تعتقد أن احلجر األسود ينفع أو يضر؟ 335 -
هــذا اعتقاد غيــر صحيح، وهذا مــا قاله عمر [ عنــد تقبيله 

للحجر.

هل هناك من جماد يشرع تقبيله غير احلجر األسود؟ 336 -
ال، قال ابن تيمية: »ليس في الدنيا جماٌد ُيســتلم وُيقّبل سوى 

احلجر األسود«.

هل احلجر األسود من حجارة اجلنة؟ 337 -
 نعم، قال رســول الله ]: » نزل احلجر األسود من اجلنة وهو 

أشّد بياضًا من اللن، فسّودته خطايا بني آدم «.  رواه الترمذي

هل هناك من أجر أخروي لتقبيل احلجر األسود؟ 338 -
نعــم، قال النبــي ]: »والله ليبعثّنــه الله يوم القيامــة له عينان 
يبصر بهما ، ولســان ينطق به، يشــهد على من استلمه بحق«. 
رواه الترمــذي. وقــال  ]: »مســح احلجــر والركــن يحّطــان 

اخلطايا حّطا«. رواه ابن ماجه
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هل احلرص على تقبيل احلجر األسود، عمل مرغوب فيه؟- 339
ال، وقد يوقع هذا في اإلثم، ألن تقبيل احلجر من املســتحبات 

إن تيسر ذلك، والواجب إبعاد املرأة عن مدافعة الرجال.

ما حكم دفع النساء لتقبيل احلجر؛ مع زحام الرجال لهن؟- 340
هــذا من احلرص اخلاطئ، والغلو في الدين، والتقبيل للحجر 

من  املستحبات إن تيسر فعله في الطواف.

من  متكنت من ملس احلجر األسود. ماذا تفعل؟ 341 -
من تيسر لها ملس احلجر فلها أن ُتقّبل يدها.

م��ن لم تتمكن م��ن تقبيل احلجر أثناء الطواف، هل ُيش��رع  342 -
لها ذلك بعد أداء العمرة أو احلج؟

تقبيل احلجر  من سن الطواف، وال يشرع تقبيله بدون طواف.

احلجر األسود توضع عليه األطياب، فهل يجوز للمحرمة  343 -
أن متّسه وتقبله؟

ِرمــة ال متــسّ الِطيب، فإن كان الطيــب على احلجر فعليها  احمُلْ
أن متســه، وإن مّسته جها فا شيء عليها، وعليها مسح يدها 

مبنديل أو نحوه.

ه��ل يش��ترط الوق��وف عل��ى نقط��ة مح��ددة عن��د احلج��ر  344 -
األسود؟

ال يشترط، إمنا تكفي احملاذاة له.

ه��ل تختلف احملاذاة للحجر عند اإلبتعاد عنه، وخصوصا  345 -
في األدوار العلوية؟
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نعــم، فهــي تختلــف مــن جهــة القــرب أو الُبعد عــن احَلجر، 
ومعلــوم أن الدائرة حول الكعبة تتســع والزاويــة تنفرج كلما 

ابتعدنا عن احلجر، وعلى هذا فإن نقطة احملاذاة تتسع.

هل يجب الوقوف في صف  مع الناس عند البدء أمام احلجر؟ 346 -
هــذا مــن التكلف واألعمــال احملدثة، فيكفي مبــا يغلب على 

الظن أنه من احملاذاة أمام احلجر األسود.

هل املوضع أمام احلجر فيه بركة، أو يشرع الدعاء عنده؟- 347
هــذا من البدع، وتعين موضــع مقيد لبدء الطواف من األمور 

احملدثة، ويكفي احملاذاة والتكبير واملضي في أداء الطواف.

م��ن  أرادت اإلش��ارة للَحج��ر، فهل تش��ير إليه وهي متش��ي، أو  348 -
تقابله؟

تقابله وتشير إن لم يتيسر لها تقبيله.

رابعا: الدعاء في الطواف:
هل قراءة الدعاء من الكتيبات يعّد من البدع؟ 349 -

االســتعانة بالكتيبات للتذكير بالدعاء ال بأس به، بشرط عدم 
تخصيص دعاء لكل شوط، فالتخصيص لم يثبت في السّنة.

هل ُيشرع لها رفع الصوت بالدعاء؟ 350 -
لــم يثبت أن النبي ] رفع صوته بالدعاء أثناء الطواف لنفســه 

أو لغيره. 

م��ا احلك��م ل��و أرادت املرأة رف��ع صوتها بالدعاء إلس��ماع  351 -
رفقتها؟
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ال ينبغــي هذا منها، ومن كان قصدهــا تعليم غيرها فلتعلمهم 
آداب الدعاء.

ما حكم استعانة املعتمرة مبطّوف ليلّقنها األدعية؟ 352 -
ال ينبغــي هــذا، وليــس فعله بنافــع أو يقدم شــيئا جديدا 

جتهله املسلمة، إال إن كان يرشدها إلى أعمال العمرة.

االستماع لألدعية في جهاز التسجيل..ما حكم مشروعيته؟- 353
ال بأس في هذا، مع التأمن بعد كل دعاء.

ما حكم الدعاء اجلماعي في الطواف؟ 354 -
لــم يعّلم النبــي ] الصحابة ذلك، وعلى املســلمة أن تدعــو وحدها مبا 

شاءت.

هل يجوز قراءة القرآن في الطواف؟ 355 -
يجوز، ألنه من ذكر الله تعالى، مع اإلكثار من الدعاء.

هل صحيح أن نبي الله إس��ماعيل عليه الس��الم مدفون في  356 -
احِلْجر، ولذا قيل )ِحْجر إسماعيل(؟

ليــس بصحيح، ألنه ال يعلم موضع قبر النبي إســماعيل عليه 
الســام، واحِلجر يعني الشيء املكمل من الكعبة حن نقصت 

النفقة عن أهل مكة لبناء الكعبة ولم يكملوا بنيانها.

بس��بب الزح��ام، اختصرت املعتمرة الط��واف فدخلت بني  357 -
احِلْجر والكعبة، ما حكم طوافها؟

غير صحيح، وعليها إعادة هذا الشوط، والواجب في الطواف 
أن يكون حول البيت، أي خلف احِلجر.
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ّمل في الطواف. خامسا: الرَّ
َمل في الطواف؟ ما املقصود بالرَّ 358 -

الَرْمــل: هو تقــارب اخلطو والســرعة فيها قليــا، ويكون في 
األشــواط الثاثــة األول فقــط، ودليــل ذلك ما جــاء عن ابن 
عبــاس رضي اللــه عنهما قــال: أمرهم النبــي ]: »أن يرملوا 

ثاثة أشواط، وميشوا أربعًا، ما بن الركنن«.    متفق عليه

َمل سبب؟ هل للرَّ 359 -
نعــم، فعن ابــن عباس [ قال: إن قريشــا قالــت: إن محمدا 
وأصحابــه قد وهنتهــم ُحّمى يثرب! فلما قِدم رســول الله ] 
العــام الذي اعتمر فيــه قال ألصحابه: »ارُملــوا بالبيت؛ ليرى 

املشركون قوتكم«، قالت قريش: ما وهنتهم.   رواه أبو داود
وأصبح الفعل سّنة دائمة متعلقة بطواف القدوم.

هل على النساء رمل؟ 360 -
ال، فهذا خاص بالرجال فقط.

َمل معه  خشية أن تبتعد املرأة عن زوجها، حرصت على الرَّ 361 -
في الطواف. ما حكم ذلك؟

ال شيء على املرأة جلهلها، والَرْمل فقط مستحب للرجال في 
حال التيسير وعدم الزحام.

سادسا: الركن اليماني. 
ما سبب التسمية له..بالركن اليماني؟ 362 -

ألنه جهة أرض اليمن.
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ما أركان البيت األخرى؟ 363 -
األركان األخــرى هــي الركــن العراقــي؛ وهو أول ركــن ميّر به 

املسلم بعد احلجر األسود، ثم الركن الشامي.

ماذا ُيشرع فعله عند الركن اليماني؟ 364 -
يشرع فيه املسح ، جاء عن ابن عمر [ قال: كان ] إذا طاف 

بالبيت َمَسح. أو قال : استلم احَلَجر والركن في كل طواٍف.

هل ُيشرع تقبيل الركن اليماني قياسا على احلجر األسود؟- 365
ال يشــرع هذا الفعل، وتقبيل احلجر األسود ورد من فعله ]، 
والوارد في الركن اليماني املســح ملن تيسر له ذلك ، واألولى 
باليمن، وورد عند مّســه قول: )بسم الله والله أكبر( كما ذكر 

ذلك الطبراني بإسناد جيد ، والله اعلم.

هل ورد حديٌث في فضل الركن اليماني؟ 366 -
قــال النبــي ]: »إن الركن واملقــام ياقوتتان مــن ياقوت اجلنة 
طمــس الله نورهمــا، ولو لم ُيطمس نورهمــا ألضاءتا ما بن 

املشرق واملغرب«.    رواه الترمذي

هل ُتشرع اإلشارة إلى الركن اليماني من بعيد؟ 367 -
املسح على الركن اليماني هو الوارد فقط، أما اإلشارة إليه فا 

جتوز، وإن كان هناك زحام فعلى املعتمرة االبتعاد.

إذا مس��حت امل��رأة الرك��ن اليمان��ي ووقعت يده��ا على يد  368 -
رجل، فهل فسد وضوؤها؟

ال شيء على غير املتعمدة، وهذا اللمس ال ينقض الوضوء.
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إذا مسحت املعتمرة على الركن اليماني وكان فيه طيبا، ماذا  369 -
تفعل؟

ال شيء عليها، ومبقدورها مسح يدها بأي شيء غير مابسه.

هل ُيشرع مسح أركان البيت  األخرى؟ 370 -
 لــم يثبــت أن النبي ] مســح عليهما، ولنا أســوة حســنة بفعل 

وهدي النبي ].

هل يجوز مسح أو تقبيل جدران وقماش الكعبة لعظمتها؟ 371 -
ال يجوز، ألنه لم يثبت أن النبي ] مسح شيئا من جدران البيت، 

إال احلجر األسود إن لم يتيسر له تقبيله، أو الركن اليماني.

ما الدعاء املشروع بني الركن اليماني واحلجر  األسود؟ 372 -
لها أن تدعو مبا يفتح الله تعالى عليها من الدعاء.

ه��ل تخصيص الدع��اء ) ربن��ا آتن��ا بالدنيا حس��نة...( بني  373 -
الركن اليماني واحلجر األسود.. مشروع؟

ال، فالتخصيــص ورد فــي حديــث ال يصــح، لهــذا ال يشــرع 
التخصيص واملواظبة عليه في هذا املوضع.

سابعا: مالحظات عامة.
الوقوف للدعاء طويال عند احلجر األس��ود مع رفع اليدين  374 -

عاليا، هل هو من السنة النبوية؟
ليــس من الســّنة، وعلــى من تطــوف التكبير مــرة واحدة قبل 

الطواف، مع اإلشارة باليمن، وال تعرقل طواف الناس.

إذا ش��كّت املعتم��رة ف��ي ع��دد  األش��واط في الط��واف. ماذا  375 -
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تعمل؟
تبني على العدد األقل؛ وهو اليقن، ثم تكمل عليه.

م��ن انتق��ض وضوؤه��ا أثن��اء الط��واف، ه��ل تقط��ع الط��واف  376 -
وتتوضأ؟

اخلــروج للوضوء أولى، إن لم يكن هناك زحام، واألفضل أن 
يعيد الشوط الذي انتقض فيه الوضوء من أوله فهذا أحوط.

ما حكم قطع الطواف للتعب، ثم أكماله بعد وقت يسير؟ 377 -
ال بــأس به، ألن الواجب أداء العبادة بطمأنينة وراحة، والبعد 

عن املشقة وإجهاد النفس بغية اإلنتهاء من العمرة سريعا.

نتيج��ة للزحام الش��ديد قطعت املعتمرة طوافه��ا لتؤديه في  378 -
يوم آخر، ما حكم ذلك؟

لها ذلك، ولكن عليها غدًا البدء بالطواف من أوله.

م��ن لم يكن بها عذر؛ لكنه��ا أرادت أن تطوف محمولة أو  379 -
في عربة، ما حكم ذلك؟

إن أرادت التيسير وطافت محمولة فا شيء عليها.

لو تراخى احلجاب وظهر الشعر، فهل هذا  يؤثر على الطواف  380 -
أو اإلحرام؟

تبادر لتغطية الشعر، واليؤثر على العبادة.

ه��ل يج��وز املرور أم��ام املصلني ف��ي احلرم، خاص��ة وأنهم  381 -
يعترضون طريق الطواف؟

ينبغــي على املســلمة أال متــر بن يــدي املصلــن، أو بينهم وبن 
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السترة، لكن إن احتاجت إلى املرور نتيجة الزحام وجلهل بعض 
املسلمن في مكان الصاة، فنسأل الله أال يكون فيه بأس.

تعي��د  للزحام..ه��ل  الن��اس  مجادل��ة  عليه��ا  يغل��ب  م��ن  382 -
طوافها؟

واجــب عليها الصبر والبعد عن اللغــو، خاصة وأنها في بيت 
الله، فمن وقعت منها مثل ذلك فعليها باالستغفار والتوبة. 

م��ن ُجِرح��ت قدمه��ا أثن��اء الط��واف، ه��ل يؤث��ر ذل��ك على  383 -
عبادتها؟

ال ُيؤثــر، والطواف صحيــح، إال إذا كُثر الــدم فعليها اخلروج 
لتحافظ على نظافة املكان وللمعاجلة.

إذا ش��ّكت املرأة أثناء الطواف بنزول ش��يء منها، ولم يأت  384 -
موعد دورتها..ماذا تعمل؟

ال تلتفت إليه، والشك ال يؤثر على الطهارة الثابتة باليقن.

بع��د االنته��اء من الطواف نزل ش��يء من املرأة، فهل فس��د  385 -
الطواف؟ 

إن تبن لها أنه دم حيض، فقد فسد طوافها إن كان نزل أثناءه، 
وإن نزل بعده فلها أن تســعى، ألن الطواف صحيح، وإن كان 
كــدرة أو صفرة فهو من احليض إن كان متصا مبوعد الدورة، 
وإن لم يكن في موعد الدورة فلعله نتيجة اإلجهاد من الطواف 

والسفر، وعليها أن تتطهر منه وتتوضأ إن تيسر لها ذلك.

ه��ل هن��اك دع��اء عن��د بل��وغ احلج��ر األس��ود ف��ي نهاي��ة  386 -
الطواف؟
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في نهاية الشــوط السابع ليس ثمة دعاء أو تكبير، ألن التكبير 
أو الدعاء للبداية وليس للختام.

هل يشرع النصح والتوجيه في هذا املوضع؟ 387 -
 نعــم يجوز ويكون باحلكمــة، ومبا ال يجلب مضــرة  للناصح، 
ودليله ما جاء عن ذفرة قالت: )كنت أمشي مع عائشة رضي الله 
عنها في نسوة بن الصفا واملروة فرأت امرأة عليها خميصة فيها 
ُصُلب )جمع صليب( فقالت لها عائشــة: انزعي هذا من ثوبك، 

فإن رسول الله ] إذا رآه في ثوب قضبه )أي أزاله(. رواه أحمد

هناك بعض الناس يتعلقون على حافة باب الكعبة. ملاذا؟ 388 -
هذا يسمى امللتزم، وهو أن يضع املسلم خده على حافة الباب 
ليدعــو الله تعالى، وورد عن عبــد الله بن عمرو أنه قال: كان 
] يضــع صــدره ووجهه وذراعيــه وكفيه بن الركــن والباب 

للدعاء. 

- 389  يكث��ر اجل��راد باحل��رم في  بع��ض األوقات، فم��ا حكم من 
وطىء عليه؟

إذا كان قتله ليس تعمدًا، لكن لكثرته فا بأس في ذلك.
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املبحث التاسع: 

بعد الطواف  

أوال: صالة ركعتني
ما حكم الركعتني بعد الطواف؟ 390 -

َقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصّلًى{  اإلستحباب؛ لقول تعالى:  }َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ
وقد واظب النبي ] على فعلهما.

ما دليل مشروعيتها؟ 391 -
دليلها اآلية السابقة، ولفعل النبي ] لهما في عمرته.

هل يجزىء عنهما صالة فريضة لو وقعتا في زمن فريضة؟- 392
نعم.

ما أجر الصالة في املسجد احلرام ؟ 393 -
الصاة فيه تعدل مائة ألف صاة فيما سواه.

هل أجر الصالة في املسجد احلرام والنبوي شامل للفريضة  394 -
والنافلة؟

نعم، يشملهما.

مضاعفة الصالة في املس��جد احلرام هل يشمل املسجد ، أو  395 -
يشمل منطقة احلرم كله ؟

يشــمل – واللــه أعلم - منطقة احلرم كلهــا، أما في املدينة فإن 
األجر يختص باملسجد النبوي.
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ما األجر املخصوص للركعتني بعد الطواف؟ 396 -
ثبــت عــن النبي ] أنــه قــال:  »...وأما ركعتاك بعــد الطواف 

كعتق رقبة من بني إسماعيل«.  رواه الطبراني

هل ال بد من أداء الركعتني مباشرة بعد الطواف؟ 397 -
ميكن للمسلمة بعد الطواف أن تستريح قليا، ثم تؤدي الصاة.

هل ُيشترط أداء الركعتني خلف املقام مباشرة؟ 398 -
إن تيســر احلال فالسّنة أن تكون الصاة خلف املقام، وإن كان 

هناك زحام فيجزيء في أي مكان في احلرم.

ما حكم الركعتني إن وقعتا في أوقات النهي عن الصالة؟ 399 -
ال حرج في ذلك، لقول النبي ]: »يا بني عبد مناف ال متنعوا 
أحدا طاف بهذا البيت وصّلى أية ساعة شاء، من ليل أو نهار«.  

رواه أحمد. وأيضا ألن صاة الطواف من ذوات األسباب.

لو ظهر كّف املرأة وقدماها أثناء الصالة، فهل صالتها باطلة؟ 400 -
املرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصاة إال وجهها وكفيها، 

ولو ظهرت القدمان من غير قصد فتغطيها وتكمل صاتها.

هل يجوز صالة املرأة وهي البسة القفازين؟ 401 -
ال يجوز لها ذلك في حال اإلحرام.

هل يجوز أداء الصالة في الطابق العلوي مع وجود فسحة  402 -
في األسفل؟

نعــم، فكل ما كان متصا باحَلَرم فإنــه منه، واألولى أن يكون 
املصلي قريبا من البيت.
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هل ينبغي وضع السترة أمام املصلي في احلرم؟ 403 -
نعــم، إال إذا منعه الزحام واضطر للمرور أمام املصلن ألجل 

الطواف، فا حرج عليه.

ما حكم صالة من أدتها خلف  رجال؟- 404
صاتها صحيحة.

هل تستحب اإلطالة في الركعتني، وقراءة سور طويلة؟ 405 -
سنة النبي ] في هاتن الركعتن أنه كان يقرأ سورة الكافرون 

في األولى، ثم سورة اإلخاص في الركعة الثانية.

م��ن لم تؤدِّ الصالة خلف املقام لوجود زحام فذهبت ألداء  406 -
السعي مباشرة، ما حكم ذلك؟

احلرص على السّنة أمر مبارك، ولها أن تؤديها بعد السعي.

هل ُيشرع اجللوس بعد الركعتني للدعاء؟ 407 -
لم تكن من سنة النبي ] أنه كان يجلس بعد الركعتن للدعاء 

أو عمل شيء غير شرب زمزم.

هل يجوز التمّسح باملقام؟ 408 -
ال يجوز، ومثل هذا يعّد من الغلو والتعظيم غير املشروع. 

؟ هل الغطاء النحاسي فوق املقام من أيام النبي ]- 409
ال، غطاء املقام هو صناعة حديثة.

؟ هل هناك من دعاء تقوله املسلمة عند مقام إبراهيم  ]- 410
ليــس هناك أي دعاء صحيح مأثور في هذا املوضع، واألدعية 

التي للمقام ال أصل لها.
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ثانيا: ماء زمزم
هل هناك من فضل أو خصوصية ملاء زمزم؟ 411 -

نعم، فعن جابر [ قال: ســمعت رسول الله ] يقول: »إنها 
مباركة، زمزم طعام طعم، وشفاء سقم«. رواه مسلم.

هل ُشرب ماء زمزم بعد الركعتني من الواجبات؟ 412 -
ال، لكنه من املستحبات املؤكدة. 

هل ُيشرع الدعاء مع شرب ماء زمزم؟  413 -
نعم ُيشرع ذلك.

م��ا احلك��م عل��ى م��ن ش��ربت زم��زم بع��د الط��واف، ث��م صل��ت  414 -
ركعتني؟

الســنة النبوية هو أداء الصاة ثم شــرب املاء، وال شــيء على 
من عكستهما ولم تقصد مخالفة سنة النبي ].

هل ُيشرع إفراغ ماء زمزم على الرأس واجلسد؟ 415 -
ال بأس بذلك.

ماذا تفعل املسلمة بعد الفراغ من شرب املاء؟ 416 -
من الســنة الرجوع إلى الكعبة واستام احلجر األسود وتقبيله 
والتكبيــر، ومــن لم تتمكن مــن التقبيل، أو االســتام فلها أن 

تشير إليه من بعيد، وتكّبر ثم تتوجه إلى الصفا.

هل يحُرم استعمال ماء زمزم لقضاء احلاجة والوضوء؟ 417 -
ال بأس باستخدام ماء زمزم لذلك ألنه ماء طبيعي، لكن جعل 

الله فيه خاصية زائدة وهي وجود البركة.
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املبحث العاشر:

 السعي بني الصفا واملروة

هل للسعي قصة أو أثر قبل اإلسالم؟- 418
أصل السعي: أن إبراهيم ] ملا ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل 
] فــي مكــة، ثم نفــد منهما املــاء، كانت أمه  تصعــد على جبل 
الصفــا لتنظر هل هنــاك من أناس يطعمونهم، ثــم تنزل لتذهب 
إلــى املــروة وكان بــن اجلبلــن واد، فــإذا هبطــت فيه اســرعت 
اخلطــى، ثــم إذا بلغت املــروة صعدت عليه لتنظر هــل من قافلة 

تطعمهما، حتى نبع املاء من حتت قدمي ابنها بإذن الله.

هل السعي بني الصفا واملروة واجب أم  ركن في العمرة؟ 419 -
َفا َوامْلَْرَوَة  السعي ركن من أركان العمرة، قال تعالي: }إِنَّ الصَّ
ِمــن َشــَعآئِِر الّلِه َفَمْن َحــجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَا ُجَنــاَح َعَلْيِه َأن 

َع َخْيًرا َفإِنَّ الّلَه َشاِكٌر َعِليٌم {. َف بِِهَما َوَمن َتَطوَّ وَّ َيطَّ

ما أجر السعي؟  420 -
قال النبي ]: »... وأما طوافك بالصفا واملروة كعتق ســبعن 

رقبة«.   رواه الطبراني 

ما املقصود بالصفا واملروة؟ 421 -
الصفــا واملــروة جبان، وقد أزيل أكثــر حجارتهما، ولم يتبق 

إال  القليل من جهة الصفا.

هل التوسعة اجلديدة للمسعى ضمن احلدود الشرعية؟ 422 -
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نعــم، وهــذا ما افتــى به الشــيخ عبد الله بــن منيــع وغيره من 
العلماء حفظهم الله وفق شــهادة مــا يقارب من ثاثن رجا 

عاصروا املساحة القدمية للمسعى قبل البناء على جزء منه.

َف��ا َوامْلَْرَوَة ِمن َش��َعآئِِر  م��ن ال حتفظ قوله تعال��ى: }إِنَّ الصَّ 423 -
الّلِه..{  فهل سعيها صحيح ؟

نعم، واآلية يسيرة في احلفظ مع احلرص على ذلك.

َف��ا َوامْلَ��ْرَوَة ِم��ن َش��َعآئِِر  مت��ى تق��رأ املعتم��رة قول��ه: }إِنَّ الصَّ 424 -
الّلِه..{؟

عند توجهها إلى الصفا للسعي، أو قبل البدء بالسعي.

آئِِر الّلِه{  َفا َوامْلَْرَوَة ِمن َش��عَ هل ورد تكرار اآلية: }إِنَّ الصَّ 425 -
عند الوصول إلى الصفا أو املروة؟

لم يثبت أن النبي ] كرر هذه اآلية الكرمية عند بداية السعي على 
الصفا أو املروة ، لكنه | قالها عنــد ذهابه إلى الصفا فقط.

هل هناك من تلّفظ بالنية قبل بدء السعي؟ 426 -
لــم يثبت عــن النبــي ] أو أحدا مــن الصحابة أنــه تلّفظ بنية 

للسعي.

امرأة قبل السعي نزل منها دم احليض، فهل تؤدي السعي؟ 427 -
نعم تذهب إلى السعي، ألن السعي ال تشترط فيه الطهارة.

إذا انتق��ض )فس��د(- 428 الوض��وء قب��ل أو أثن��اء الس��عي، فم��ا 
العمل؟

ال يشترط في السعي الوضوء.
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هل ورد قول: )أبدأ مبا بدأ الله به( قبل السعي؟ 429 -
نعم ورد ذلك في حديث جابر [، عند ذكره حلجة النبي ].

أين بداية الصفا واملروة ؟ 430 -
بداية الصفا هو أول مجرى العربات، وبداية املروة كذلك. 

ه��ل يجب الصع��ود على جب��ل الصفا، أو ال��دوران حول  431 -
الدائرة في األدوار العلوية؟

ال يجب ذلك لتحقيق البداية في السعي.

هل يجب على املرأة أن ترقى على جبل الصفا؟ 432 -
ال يسّن لها ذلك وال للرجل، وإمنا تقف عند بدايته، ثم ترجع 

لتأتي ببقية األشواط.

ما حكم تأخير السعي بسبب الزحام إلى اليوم التالي؟ 433 -
األولى متابعة الســعي بعد الطواف، ومن أّخرت الســعي إلى 

اليوم التالي فا شيء عليها إن شاء الله.

هل يجوز لبس احلذاء أو النعال أثناء السعي؟ 434 -
ال بأس بهذا، وإذا كان يريح القدمن فلها لبسهما.

كيف ترفع املعتمرة يديها عند الصفا؟ 435 -
بعــض املعتمرات ترفع يديها مثل تكبيرة اإلحرام في الصاة، 

وهذا خطأ، والصواب أن رفع اليدين هو رفع دعاء.

ما الدعاء الوارد عن النبي ]- 436 عند بداية السعي؟
ورد عــن النبي ] عند بداية الســعي من الصفا أو املروة قوله: 
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)الله أكبر – ثاثا – ال إله إال الله وحده ال شريك له، له امللك 
ولــه احلمد، وهو على كل شــيء قدير، ال إلــه إال الله وحده، 
أعــّز جنده، ونصــر عبده، وهــزم األحزاب وحــده (. وتكرر 

الدعاء ثاث مرات، ثم تدعو بينهما مرتان مبا شاءت.

ما حكم الدعاء السابق؟ 437 -
حكمه االستحباب.

ما حكم من نسيت الدعاء املأثور عند بدء السعي؟ 438 -
سعيها صحيح، واألولى للمسلمة حفظ هذه األدعية املأثورة 

عن النبي ] لزيادة اخلير لها.

ما الدعاء الوارد أثناء السعي بني الصفا واملروة؟ 439 -
لها أن تدعو مبا شاءت من أدعية.

هل السعي صحيح ملن لم تتمكن من الهرولة في املسعى؟ 440 -
صحيــح، ألن الهرولة بن )األنوار( اخلضراء في املســعى من 

املستحبات للرجال فقط.

مل��اذا ال جتوز الهرولة للنس��اء، مع أن هاجر)أم إس��ماعيل(  441 -
كانت تهرول؟

 الهرولة تستدعي ارتفاع املابس، وهاجر ملا هرولت لم يكن 
ثمــة رجال حولها، واملــرأة يجب عليها الســتر، واقتصر على 

الرجال.

من س��عت من الصفا إلى الصفا وهي تظنه ش��وطا واحدا ،  442 -
ماذا تفعل؟
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عليها أن تتأكد كم شوطا قطعت في سعيها، فمثا إن كانت قد 
قطعت ثاثة أشواط من الصفا إلى الصفا فيعتبر قد انتهت من 

ستة أشواط، ولم يتبق له إال شوط واحد، ختامه عند املروة.

هل يش��ترط في إمتام الس��عي االلتفاف ح��ول الدائرة املبنية  443 -
في املسعى العلوي؟

 ال حاجة إلى الدوران، وهناك عامات موضحة لبداية السعي.

من تعبت أثناء الس��عي فجلس��ت للراحة..فه��ل االنقطاع  444 -
اليسير يؤثر على سعيها؟

ال يؤثــر االنقطاع اليســير على مواصلة الســعي، واملســتحب 
املــواالة بــن أشــواط الســعي، ولــو توقفت حلاجــة فا حرج 
عليها، وجاء عن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهم 
أنها طافــت ليلة كاملة – وكانت بدينة – كلما تعبت ارتاحت 
مــن بعد إنصراف الناس من العشــاء حتى نــودي باألولى من 

الصبح.     رواه مالك في املوطأ

نتيجة لإلرهاق من الزحام في السعي خرجت املعتمرة إلى  445 -
اخلارج للراحة. ما حكم ذلك؟

لها أن تفعل ذلك، ولكن لفترة وجيزة، وتواصل سعيها.

إذا أقيمت الصالة أثناء أداء السعي، ماذا تفعل املعتمرة؟ 446 -
عليها أن تصلي، ثم تكمل من حيث وقفت.

ماذا تقول املعتمرة عند املروة؟ 447 -
تقول نفس الدعاء الذي ذكرته على الصفا. 
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من لم تتّم  س��بعة أش��واط في الط��واف وتذكّرت ذلك في  448 -
السعي. ماذا تفعل؟

يجــب عليهــا أن تقطع الســعي وتذهب لتكمل مــا نقص من 
الطواف، ثم تعيد السعي من بدايته.

هل يجوز أداء السعي قبل الطواف للزحام؟ 449 -
ال يجوز، وعليها أن تبتديء بالطواف، ثم السعي؛ لفعل النبي  

] ذلك في العمرة.

من س��عت فأتت بخمسة أش��واط ثم خرجت من املسعى،  450 -
ولم تتذكر الش��وطني الباقيني إال بعد حتّولها إلى سكنها، فما 

العمل؟
عليهــا الرجــوع حتــى تكمــل الشــوطن وال حــرج عليهــا في 
االنقطــاع، ألن املــواالة بــن أشــواط الســعي ال تشــترط على 

الراجح.

ما حكم من زادت في أشواط الطواف والسعي عامدة؟ 451 -
ال يجوز، ألن فيه مخالفة لفعل النبي ] الذي واظب عليه. 

هل يجوز السعي من غير نسك عمرة أو حج؟ 452 -
ال يجوز، فليس هناك من تطوع في السعي بدون نسك.

هل على القارنة  باحلج سعي عمرة؟ 453 -
علــى القارنة  ســعي للعمرة مــع طواف القدوم، وســعيها في   

العمرة  يكفيها عن سعي احلج يوم النحر.

هل ُيشرع للمفردة أن تطوف وتسعى قبل احلج؟ 454 -
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املفردة عليها أعمال احلج فقط، وإن سعت قبل احلج مع طواف 
القدوم فهذا السعي يكفيها عن سعي احلج مع اإلفاضة.

قبل التقصير وقع اجلماع بني الرجل وزوجته..هل فسدت  455 -
العمرة؟

لم تفســد، وإمنــا عليهما اإلثــم إن كان هناك تعمــد، وعليهما 
أيضا الفدية.

من فقدت نعالها  بعد العمرة. ماذا تفعل؟ 456 -
متشي حافية حتى تشتري آخر، ألنه يحُرم عليها أخذ أي نعال 

آخر من جوار احلرم.

من تخاف على نفسها من حرارة األرض وليس معها نقودا  457 -
لتشتري نعاال، ويوجد الكثير منها سيتلف، هل تأخذ منها؟

الواجب أن تشــتري أخرى، أو تذهب حافية، لكن إن علمت 
أنهــا ليســت ألحــد، وأنهــا ملقــاة ال خيــر فيهــا فا بــأس أن 

تأخذها.
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املبحث احلادي عشر : 

التقصير في الشعر

ما حكم التقصير في العمرة؟ 458 -
هو من الواجبات.

ما أجر احللق والتقصير؟- 459
قــال النبــي ]: »... وأمــا حاقــك رأســك فَلَك بكل شــعرة 

حلقتها حسنة، وميحى عنك بها خطيئة «. رواه الطبراني

هل يفوت أجر احللق عن املرأة؟ 460 -
اليفوتها بإذن الله..لوجود العذر الشرعي.

بأي شيء يكون التقصير؟ 461 -
التقصير يكون باستعمال املقص.

كيف يتحقق التقصير بالنسبة للمرأة؟ 462 -
 تقّص من أطراف شعرها قدر أمنلة األصبع )طرف األصبع(. 

ماذا تفعل من سقط شعرها بسبب املرض؟ 463 -
     يسقط عنها التقصير.

هل يجوز تأخير التقصير إلى اليوم التالي؟ 464 -
جائز، واألولى باملسلم املبادرة ليتمتع مبا كان محظورا عليه.

ما حكم قّص املرأة من شعرها عند نهاية العمرة في احلرم؟- 465
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ال يجوز لها الكشف عن شعرها أمام األجانب، وعليها األخذ 
من شعرها في سكنها، أو في مكان ساتر.

هل يجوز أن تقّصر املرأة لشعر غيرها؟ 466 -
نعم، ألن األمر فيه تطبيق عباده وليس وقوع في محظور.

هل هناك من دعاء أثناء التقصير أو بعده؟ 467 -
لم يثبت أن النبي ] خّصص دعاء مع هذا الفعل، أو بعده.

إذا نس��يت املعتم��رة التقصير، ووضعت النقاب أو لبس��ت  468 -
القفازين، قبل التقصير.. ماذا تفعل؟

عليها أن تخلعه وتبادر للتقصير، وال شيء عليها للنسيان.

ما ذا تفعل من قّصرت ش��عرها وكانت تريد حج القران أو  469 -
اإلفراد؟

 القص عن جهل ال يضر، لكن الســّنة أن جتعلها عمرة عمدا، 
هذا هو األفضل، إن لم تسق معها الهدي.

معلوم أن من أرادت أن تضحي فال تؤخذ من شعرها، فماذا  470 -
تفعل من انتهت من العمرة ونوت أن تضحي في بلدها؟

ال بــأس أن تقــص من شــعرها ألنــه ألجل التحلل من نســك 
وليس للزينة.
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املبحث الثاني عاشر : 

   ما بعد العمرة، وقبل احلج

ما املقصود بفترة التمتع؟ 471 -
املقصــود به أن من انتهى من العمرة منتظرا احلج فله أن يتمتع 

مبا كان محظورا عليه وقت اإلحرام. 

ه��ل هن��اك م��ن عب��ادة معين��ة يفعله��ا احلجاج خ��الل هذه  472 -
الفترة؟

 حتــرص احلاجة علــى أداء الصاة املكتوبة فــي وقتها، وقراءة 
القــرآن مع الدعاء، ألنها من أيام العشــر األول من ذي احلجة 
وهي أيام تهليل وتكبير، مع احلرص على حضور احملاضرات 

النافعة.

هل يشرع الذهاب إلى البيت احلرام للطواف تطوعا؟ 473 -
هــذا من األعمــال املباركــة ، إن تيســر فعله من غيــر مزاحمة 
للمعتمرات، فعن عبد الله بن عمر قال: ســمعت رســول الله 
] يقول: »من طاف بالبيت سبعا، وصلى ركعتن كان كِعدل 

رقبة «.     رواه ابن ماجه 

بع��ض احلاجات ترم��ي مالبس اإلح��رام، لترت��دي للحج  474 -
مالبس أخرى جديدة..فما التوجيه لهذا؟

هذا من إضاعة املال ، بل نعلم أن املابس لو كان بها وســاخة 
فا بأس بغسلها، وال حرج لو لبستها بدون غسل.
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بعض احلاجات تغس��ل مالبس��ها بعد الفراغ م��ن العمرة ،  475 -
واستعدادا ليوم التروية، فما حكم هذا؟

ال بأس بغسلها ألجل النظافة. 

ما احلكم لو كان الغسل من باب الظن أن بها جناسة؟ 476 -
إن كانت تظن فيها شــيء فهذا يحتاج إلى إثباته بدليل شرعي 

صحيح؛ حذرا من الدخول بالوسوسة.

بع��ض احلاجات يأت��ني إلى مكة في وق��ت مبكر، وفي كل  477 -
ي��وم ينزل��ن إلى املس��جد احلرام للط��واف واجلل��وس فيه، مما 
يحدث زحاما في املكان لكثرة القادمني للحج، فهل هذا من 

السّنة؟ 
ليس من الســّنة لها أن تكثر الطواف بالبيت، والسّنة في حقها 
اتبــاع الهــدي النبــوي فــي عبادتها، لهــذا فهناك فقــط طواف 

القدوم واإلفاضة والوداع، وهذه أطوفة نسك ال بد منها. 

هل ميكن القول أن فيها مخالفة؟ 478 -
عمــل بعض الناس من التردد يوميــا على البيت في أيام احلج 
والطــواف من غيــر النســك، وتضييقه املكان علــى املعتمرين 

ومزاحمته لهم قد يوقعه في اإلثم واملخالفة.

هل ُيشرع أداء عمرة ثانية وثالثة بعد العمرة األولى؟ 479 -
ال يشــرع، وعلــى املســافرة أداء عمــرة واحدة فــي كل رحلة، 

وهذا ما فعله النبي ]، وكذلك الصحابة  رضي الله عنهم.

ما حكم قصد البقاع التاريخية مثل غار حراء وثور؟ 480 -
إن كان القصد للمعرفة والتعلم فا بأس في ذلك.
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هل ينصح بعمل محاضرات للحاجات  في السكن؟ 481 -
نعــم وهو أمر مرغوب، لتعليمهن وتبصيرهن بأحكام دينهن، 

وحتديدا في العقيدة وأحكام العبادات، واألمور األخاقية.

هل هناك من مّدة محّدده  لقصر الصالة؟ 482 -
النبي ] قصر الصاة طوال فترة احلج، مبا يقارب عشرة أيام، 

ولو كان هناك حكم آخر لبينه ] ألمته.

هل الصالة في السكن تكون قصرا للرباعية؟ 483 -
نعم، املشروع قصر الرباعية في فترة احلج ملن قدمها من سفر.

ما حكم جمع الصالة في مصّلى العمارة؟ 484 -
ال بأس في ذلك إن كانت هناك حاجة وسبب.

لو صّلت احلاجة مع إمام يتّم صالته..فهل تقصر الصالة؟ 485 -
املسافرة تصلى بصاة  اإلمام، فإن أمّت الصاة أمّتتها معه.

هل ُيشرع للمسافرة أداء النوافل؟ 486 -
نعم، يشرع لها احملافظة على ركعتي الفجر والوتر.

ما اللباس الشرعي للمرأة بني النساء؟ 487 -
لها أن تلبس اللباس املعتاد بن النساء، والبأس بالزينة بينهن.

هل األفضل للنساء الصالة جماعة، أو فرادى؟ 488 -
تستحب صاة اجلماعة للنساء أحيانا.

كيف تكون إمامة املرأة للنساء؟ 489 -
املرأة تؤم النساء فقط، وتقف في وسط الصف األول.
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هل ميكن صيام أيام التسع األول من ذي احلجة في احلج؟ 490 -
احلاجة ليس عليها صيامها، والنبي ] لم يدل احلجاج إليه.

ه��ل الذهاب إلى جدة أو إلى املدينة النبوية وغيرهما يبطل  491 -
عمرة التمتع؟ 

إذا ذهبت احلاجة إلى أي مدينة قريبة من مكة، وليست مدينتها 
التــي فيها أهلهــا، فا تزال تعتبــر في حكم املتمتعــة، والعمرة 

األولى باقية في حقها، وال يلزمها أداء عمرة  أخرى.

هل األفضل الصالة في السكن، أو الذهاب إلى احلرم؟- 492
ال بأس بالصاة في السكن )العمارة(، وإن تيسر الذهاب إلى 

احلرم من غير مشقة أو مزاحمة للمعتمرين فهذا أفضل.

ه��ل هن��اك م��ن إث��م بس��بب اإلكث��ار م��ن الذه��اب إل��ى  493 -
األسواق؟

األســواق شر البقاع ملن ليس له فيها حاجة، وينبغي احلذر من 
الفــن التــي فيها، واألولى على املســلمة احلــرص خال هذه 

األيام على اغتنام الصاحلات من األعمال واألقوال.

هل ُيشرع تقبيل احلجر واستالمه في غير الطواف؟ 494 -
الوارد أن استام احلجر وتقبيله ال يكون إال في طواف.

هل مبقدور كل من عندها علم في احلملة أن تفتي الناس؟- 495
ال ينبغي حدوث هذا، فالفتوى العامة املتعلقة خصوصا بنسك 
احلج متعلقة مبرشد احلملة، وهذا ما عّلمنا إياه عمر رضي الله 
عنه حيث كان يجعل مفتيا واحدا للناس في مســائل احلج، إذ 

كثرة اآلراء قد جتعل الناس في  تشتت من الرأي والعمل.
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بعض النساء قد تخجل من السؤال مبا يتعلق بأمور النساء،  496 -
فما حكم هذا اخلجل؟

هذا من اخلجل املذموم، فالواجب السؤال عن كل أمر بحياتها 
له تعلق بالشــرع، وميكن معاجلة اخلجل من خال سؤالها من 
خال الهاتف، أو بإرسال ورقة إلى مرشد احلملة، من خال 

تواجده معهن في احملاضرات.
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املبحث الثالث عشر : 

ي����وم الت�روي���ة

ما معنى يوم التروية؟ 497 -
كان العــرب قبل اإلســام يحضرون املاء مــن مكة إلى منطقة 

منى ليرتووا، فسمي هذا اليوم بذلك الفعل.

ما معنى اسم )ِمنى(؟ 498 -
ِمنى بالكسر ال بالضم، ويقال: فان أمنى إذا نزل مبنى. 

وسبب التسمية: لكثرة ما مينى ويسال فيها من دماء األضاحي.

ما أعمال هذا اليوم؟ 499 -
فــي يوم الثامن من ذي احلجة علينا: لبس اإلحرام، واإلهال 
باحلــج من بعد الــزوال )أذان الظهر(، وقصــر الصاة من دون 

جمع في منى، ويستحب املبيت بها.

ما حكم أعمال هذا اليوم؟ 500 -
أعمال هذا اليوم  ) كاإلحرام من بعد الزوال، والنزول في منى ( 

مستحبة، وليست من الواجبات.

هل ينبغي على مرشد احلملة تعليم احلاجات أعمال احلج؟- 501
نعــم، فقــد ورد عــن ابن عمر أنه قــال: كان النبــي ] قبل يوم 

التروية بيوم يخطب الناس، فيخبرهم مبناسكهم.

هل يشترط موضعا معينا تكون فيه املرأة قبل اإلحرام؟ 502 -
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ال يشترط ذلك، والنبي ] لم يخّصص موضعا لفعل ذلك.

هل يقال عند ارتداء املالبس قبل اإلحرام : نويت أن...؟ 503 -
هــذا القــول غير مشــروع، ولكن هنــاك اإلهــال باحلج فقط 

يقول: )لبيك اللهم بحج(.

إذا تأّخرت حاجة في االستعداد لإلحرام إلى الليل جللوس  504 -
احلملة في السكن، فهل  عليها شيء في ذلك التأخير؟

ال شــيء عليها، ألن االســتعداد لإلحرام في الظهر أو في أي 
وقت في هذا اليوم ولو في الليل يعتبر من املستحبات.

لم تتمكن احلاجة من االغتسال؛ لضيق الوقت في احلملة،  505 -
فهل في عملها خلل؟

ال، حجهــا صحيــح، ألن اإلغتســال مــن املســتحبات، وفيــه 
الداللة على تعظيم شعائر الله.

االغتسال في منى قبل الدخول في اإلحرام، هل يجزيء؟- 506
نعم، واألفضل االغتســال قبل اإلحرام في أي موضع ســاتر، 
في الســكن، أو في أي مكان في مكــة، ثم اإلحرام باحلج من 

السكن.

م��ا حكم من كان��ت في منى قبل ي��وم التروي��ة، هل ترجع  507 -
لُتْحِرم من عند البيت احلرام، أو حترم في منى؟

اجلالسة في منى ُيشرع لها أن حترم منها، وتلبي من مكانها.

وضع��ت حاج��ة م��ادة دهني��ة )ِجل( عل��ى رأس��ها حتى ال  508 -
يتطاير شعرها. هل يعّد هذا من التطيب؟
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هذا يســمى )التلبيد( وقد فعله النبي ] ، وإن كان فيه شــيء 
من رائحة لم يقصد بها التعطر، فا بأس به.

من رأت كدرة بعد تطهرها لليوم الثامن. ماذا عليها؟ 509 -
ال شــيء عليها، فالصحابيات كن ال يعتبرن الصفرة والُكدرة 

شيء، اللهم إال  إن كانت متصلة باحليض فإنها ُتعد منه.

حاضت ام��رأة في هذا اليوم. فهل تخ��رج مع احلجاج إلى  510 -
منطقة منى، أو أنها جتلس في السكن؟

ال ُيوثر هذا على إحرامها؛ ولها أن تخرج معهم وتؤدي جميع 
األعمال، إال طواف اإلفاضة، فإنها تؤخره حتى تطهر.

هل هناك من أدعية معّينة بعد اإلحرام؟ 511 -
يســتحب اإلكثار من التلبية في الطريق إلــى منى، ثم التوقف 

عنها عند اجللوس فيها.

إذا دخل��ت احلمل��ة بع��د منتصف اللي��ل إلى منى، بس��بب  512 -
الزحام، فهل عليهم إثم؟

ال حرج عليهم، واملبيت في منى في هذا اليوم من املستحبات.

ل��م ُتص��ِل احلاجة أي صالة ف��ي منطقة منى في ه��ذا اليوم،  513 -
فهل عليها كفارة ألنها خالفت السّنة؟

ال شيء عليها، ألن الصاة في منى يوم التروية من املستحبات، 
ولها أن تذهب إلى عرفة مباشرة حذرا من الزحام.

هل املقصود باملبيت مبنى هو النوم فيها؟ 514 -
املقصود باملبيت اجللوس في مكان ما ليا، وال يشترط فيه النوم. 
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هل يجوز جمع الصالة مع قصرها في منى؟ 515 -
سنة النبي ] في هذا اليوم قصر الرباعية فقط من غير جمع.

؟ ما حكم  تخلف املريضة عن الذهاب إلى منى ) يوم التروية (- 516
يجوز، ومبقدورها التوجه إلى عرفة لتكون في راحة.

هل يشرع احلديث أثناء املبيت مع الصديقات؟ 517 -
ال بأس بذلك إن كان احلديث بشيء نافع شرعا.

إذا قام��ت احملِرم��ة م��ن نومها وهي عل��ى جنابة،  فهل فس��د  518 -
إحرامها؟

لم يفســد، ألن األحتام وقع بغير قصدها، وعليها أن تغتسل 
وتكمل نسكها.

بعض احلاجات أصررن على املضي إلى منى في هذا اليوم،  519 -
وإدارة احلملة تريد التوجه إلى عرفة..ما العمل؟

إدارة احلملــة  مــع  التعامــل  احلاجــة حســن  الواجــب علــى 
واستيعاب فقه أعمال احلج، وفق التيسير مع الظروف.

مل��اذا تتوج��ه بعض احلم��الت إلىعرف��ة وتت��رك املبيت في  520 -
منى؟

ســبب هذا ليكــون احلجاج فــي راحــة، وبعيدا عــن اإلجهاد 
والتأخير في بلوع عرفة في نهار يوم التاسع.

م��ن خرجت آخ��ر الليل إل��ى عرفات تفادي��ا للزحام، فهل  521 -
تركها للمبيت مشروع، أو عليه االفدية؟

ال حرج عليها - بإذن الله - واألمر فيه سعة.
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م��ن وصلت ظهرا في ي��وم الثامن فأّدت العمرة، هل تكون  522 -
متمتعة باحلج؟

إذا وصل اإلنسان إلى مكة بعد الظهر فهنا يكون وقت التمتع 
َع بِاْلُعْمَرِة  قد انتهى، لدخول وقت احلج، قال تعالى: }َفَمن مَتَتَّ
{ وهذا يدّل على أن بينهما مســافة ووقتا، فعليها أن  جِّ إَِلى احْلَ

ننوي احلج مفردة، أو قارنة ليحصل لها أجر العمرة واحلج.
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املبحث الرابع عشر : 

ي��وم ع�رف�ة

ما سبب التسمية ب� )عرفة(؟ 523 -
قيــل: إن احلجيج في هــذا اليوم يعترفون بذنوبهــم، وقيل:  إن 
إبراهيم ] قال جلبريل ملا بّن له املناسك وسأله: عرفت؟ فقال 
]: عرفــت. وقيل: إن آدم وحواء تعارفــا في هذا املوضع بعد 

وصولهم األرض، والله أعلم بالصواب.

ما أسماء يوم عرفة األخرى؟ 524 -
يسمى بيوم التمام، ويوم احلج األكبر، واليوم املشهود.

هل هناك من أصل شرعي لتسمية اجلبل.. بالرحمة؟ 525 -
ليس له أصل في السنة النبوية، لكن ُيقال له تاريخيا جبل اإلل 

أو إالل، ولو أطلق عليه جبل عرفة لكان أفضل.

هل جلبل عرفة أي ميزة أو بركة شرعية؟ 526 -
لم يرد عن النبي ]  أي شيء من ذلك، وال حتى عن الصحابة. 

هل الشاخص على قمة جبل عرفة  له أثر  شرعي؟ 527 -
ليس له أثر شرعي، بل هو من احملدثات في السنوات املتأخرة.

ما حكم الوقوف بعرفة ؟ 528 -
الوقوف بعرفة هو ركن احلج األعظم، والنبي ] قال: » احلج 

عرفة «.  رواه أبو داود
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متى يبدأ الوقوف بعرفة ؟ 529 -
يبدأ من زوال الشــمس في اليوم التاســع، وينتهي بطلوع فجر 

يوم العاشر )العيد(.

ماذا عمل النبي ]- 530 في هذا اليوم ؟
في اليوم التاسع من ذي احلجة جلس النبي ] خارج عرفة 
فــي بطن الــوادي، ثــم صّلى فــي منرة بــأذان واحــد وإقامتن 
للظهر والعصر جمع تقدمي مع قصر الصاة، وكان قد خطب 
فيهم خطبة الوداع، ثم دخل وأناخ ناقته عند الصخرات قرب 
اجلبــل، وجعل اجلبل بينه وبن القبلــة، وجلس يدعو الله إلى 

مغيب الشمس.

هل لهذا اليوم من فضٍل عند الله؟ 531 -
نعم، فعن أم املؤمنن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول 
الله ] قال: »ما مــن يوم  أكثر مــن أن ُيعتــق الله فيــه عبدا من 
النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم املائكة، فيقول: 

ما أراد هؤالء؟«. رواه مسلم
وقــال ]: » إن الله يباهــي بأهل عرفات أهل الســماء فيقول 
لهــم: انظــروا إلى عبــادي هؤالء جاءوني شــعثا غبــرا«. رواه 

البيهقي
وورد عــن النبي ] قــال: »...وأما وقوفك عشــية عرفة، فإن 
الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم املائكة، يقول : عبادي 
جاؤوني شــعثا غبرا مــن كل فج عميق يرجــون رحمتي، فلو 
كانــت ذنوبكــم كعــدد الرمــل أو كقطــر املطر أو كزبــد البحر 

لغفرتها، أفيضوا مغفورا لكم وملن شفعتم له «. رواه الطبراني 
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حاج��ة دخل��ت مك��ة في ه��ذا اليوم، ه��ل ميكنه��ا أن تدرك  532 -
احلج؟

نعــم، فــإن متّكنت من الطواف والســعي صباحــا فلها أن حتج 
متمتعة أو حتج قارنة، وإال فإنها تكون مفردة.

هل يجوز دخول منطقة عرفة قبل فجر اليوم التاسع؟ 533 -
يجوز ذلك؛ للبعد عن الزحام الذي في منى.

إن احتاج��ت احلمل��ة عن��د جتهي��ز املخي��م إلى قط��ع بعض  534 -
األشجار في منطقة عرفة. فما حكم فعلهم؟

ينبغي عدم إفساد ما وضعته احلكومة، ألن هذا ُيعد من التعدي 
علــى املمتلكات العامة، لكن لو وقع ممــن جتهل هذا األمر فا 
إثم عليها في النسك، وألن عرفة من احلّل وليست من احلرم.

أثناء الطريق إلى املخيم احتاجت حاجة إلى تغطية وجهها  535 -
بسبب الدخان والغبار، هل يجوز لها ذلك؟

ال بــأس في ذلك، وقــد ورد عن عثمان بن عفان أنه قال: كان 
] ُيخّمــر )يغطــي( وجهه وهــو محرم، لكــن اليغطي الرجل 

رأسه.

أي  هل اجللوس ف��ي منطقة منرة خارج عرفة وقبل الزوال )- 536
الظهر(، يعّد من الواجبات؟

هذا من املستحبات، إن تيسر فعله، ومن كانت متقيدة مع رفقة 
فعليها أن تكون معهم ما داموا لم يخالفوا  أمرا واجبا.

ل��م تتمك��ن احلاجة من الصالة في مس��جد من��رة ، فهل يعّد  537 -
ذلك عدم تطبيق للسنة؟
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ال شيء عليها إن شاء الله، ومعلوم شأن املشقة والزحام لبلوغ 
ُف الّلُه َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها{. املسجد، وقال تعالى: }اَل ُيَكلِّ

هل قْصر الصالة يوم عرفة يكون للجميع حتى أهل مكة؟ 538 -
نعم للجميع.

من صّلت لوحدها الظهر والعصر..هل تقصر الصالة؟ 539 -
نعم، لها ذلك.

هل يجوز التطوع بالصالة  بعد صالتي الفريضة؟ 540 -
لم يثبت أن النبي ]  صّلى نافلة خال هذه الفترة، ولكنه ] 

حرص واجتهد في الدعاء.

كيف أّدى النبي ]- 541 الصالة في عرفة؟
الــوارد في الســنة أنــه ] أمر بــاألذان،  ثم أقــام فصلى الظهر 

بركعتن، ثم أقام فصلى العصر بركعتن.

هل هذا احلكم متوجه لكل مسافرة؟ 542 -
 نعم، فاملســافرة تصلــي الفرائض بدون راتبــة، إال الفجر فإنه 

| كان يصلي الراتبة معها كما فعل في مزدلفة.

م��ن تأخرت ف��ي أداء ص��الة الظهر ف��ي أول الوقت لزحام  543 -
السيارات، فهل عليها شيء؟

ال شــيء عليهــا لعدم تفريطها، ولهــا أن تصليها متى ما بلغت 
عرفة.

إذا اكتف��ى إمام احلمل��ة  فقط بأداء صالت��ي الظهر والعصر  544 -
ولم يخطب باحلجاج. فهل خالف السنة؟
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لــم يخالف، فاخلطبة غيــر واجبة، وال جتب عليــه، وإن فعلها 
اخلطيب ليبن أعمال وآداب هذا اليوم فحسٌن.

هل ُيشرع صيام يوم عرفة للحجاج؟ 545 -
ال يشــرع لهم ذلك، فقد صّح أن النبي ]  فيما رواه البخاري 

أنه كان مفطرًا، وذلك لكي تتقوى احلاجة على الطاعة.

قراءة القرآن أغلب الوقت في عرفة، هل يعّد مشروعا؟ 546 -
نعم مشروع وهو خير الذكر، وإن كان هديه ] الدعاء.

هل يشترط الوضوء للدعاء في نهار عرفة؟ 547 -
الوضوء ألجل الدعاء يعّد من املستحبات.

ما الدعاء الوارد عن النبي ]- 548 في هذا اليوم العظيم؟
قــال النبــي ]: »خير الدعاء دعــاء يوم عرفــة، وخير ما قلت 
أنــا والنبيــون من قبلي: »ال إله إال الله وحده ال شــريك له، له 

امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير«. رواه الترمذي

هل يشرع الدعاء من الكتيبات اجلامعة لألدعية؟ 549 -
ال بــأس بهذا، وللمســلمة أن تدعو مبا حتب مــن خيري الدنيا 

واآلخرة، لها، وألهلها وللمسلمن. 

ما آداب الدعاء؟ 550 -
عليه،   والثناء  لله  باحلمد  البدء  القبلة،  استقبال  اآلداب:  من 
اإلستعجال،  عدم  بالدعاء،  اإلحلاح   ،[ النبي  على  الصاة 
السجع،  تكلف  عدم  والولد،  األهل  على  الدعاء  جتنب 

اإلعتراف بالذنب والتقصير. 
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هل األفضل في الدعاء فعله قياما أو جلوسا؟ 551 -
ورد أن النبي ] دعا قياما وجالسا في هذا اليوم.

بعض احلاجات يدعني دعاء جماعيا ألن فيه العبرة والعظة  552 -
كما يقولون، هل قولهن صحيح؟ 

هذا مــن االبتداع والتكلف في الدعــاء، والوارد عن فعله ]  
الدعاء الفردي.

هل يشرع عمل دعاء جماعي للحاجات؟ 553 -
االبتعــاد عنــه بهــذه الكيفية أولــى، لكن إن كان هنــاك توجيه 
للتذكير بأهمية الســؤال والذكر في هذا اليوم فإن شــاء الله ال 

بأس به.

هل ُيش��ترط في يوم عرفة الوق��وف على جبل عرفة ليكون  554 -
الدعاء متقبال؟

النبــي ] وقف قرب اجلبل، وذكــر أن: »عرفة كلها موقف«، 
فمــن خصصت الوقوف على اجلبل فقــد تكّلفت في العبادة، 

ووقعت في الغلو.

هل يجوز الدعاء واإلنسان مضطجع أو مستلٍق؟ 555 -
ال بأس بهذا، ولها أن تدعو الله على أي هيئة.

حاج��ة قض��ت أكث��ر وقتها ف��ي الن��وم. فه��ل فاتها ش��يء من  556 -
النسك؟

النوم ُيتقوى به للعبادة، ولكن املفِرطة به قد فاتها خير عظيم من 
الدعاء والذكر وقراءة القرآن والكثير من األعمال املباركة في 

هذا اليوم املشهود، الذي ُيعد خير يوم طلعت فيه الشمس.
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ما حكم كثرة احلديث مع الصديقات في نهار عرفة؟ 557 -
هــذا فيه تضييع خلير كبير في هــذا اليوم العظيم في غير النافع 

من القول.

هل جتوز اخلطوبة في يوم عرفة، ثم الزواج بعد احلج؟ 558 -
احملرمة باحلج مُتنع عليها اخلطوبة وعقد النكاح.

ه��ل األفض��ل اجلل��وس ف��ي الش��مس أو التظل��ل؟ ألنهم  559 -
يقولون: )األجر على قدر املشقة(.

األفضــل لها اجللوس في الظــل، ألن النبي ] وضعت له قبة 
وجلس فيها لتظلله.

أليس كثرة املشقة فيها زيادة باألجر..ملاذا ال نحرص عليه؟ 560 -
األجر على قدر املشــقة إن وقعت للمســلمة في عملها فعليها 
الصبــر، ال أن تســعى إلــى التعــب واملشــقة، والنبــي ] قــال 

للصحابية: »أجُرِك على قدر مشقتِك«.

استعمال فرشاة األسنان واملعجون، هل يعد من التطّيب؟ 561 -
ال بأس باستعمالهما ألنهما للنظافة، وليست من التطيب.

دخل��ت حاج��ة احلم��ام لقض��اء احلاج��ة ، وبعده��ا بوقت  562 -
اكتشفت وجود جناسة في ثوبها، ماذا تصنع؟

عليها أن تغســل موضع النجاســة، وال شــيء عليها لو صّلت 
قبل ذلك أي صاة، وخرج وقتها.

هل يجوز قتل احلش��رات املؤذية ف��ي املنطقة مثل البعوض  563 -
والعناكب؟
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ال يجــوز، إال إذا آذتهــا فلهــا دفعهــا أو قتلهــا، ال أن تســعى 
وحترص على قتلها.

هل هناك أشياء البأس بقتلها في أي وقت؟ 564 -
نعم، جاء عن النبي ]: » خمس من الدواب ليس على احملرم 
فــي قتلهــن جنــاٌح: الغــراب، واحلــدأة، والفــأرة، والعقرب، 

والكلب العقور«. رواه أحمد

ه��ل األفضل في صدقة  التطوع ف��ي يوم عرفة توزيعها في  565 -
منطقة عرفة، أو إدخارها لبناء مشاريع بعد ذلك؟

األمر فيه سعة، فإن مت توزيعها في عرفة فهو حسن، وإن تبّقى 
شــيء  ليتم توزيعه في غير هذا اليوم، وكان بعلم املتصدقات  
فا بأس به، ولهّن األجر إن شاء الله لتبرعهن في هذا اليوم.

هل هناك من أعمال مشروعة في عرفة حتديدا؟ 566 -
 مــن أطيب األقــوال الدعاء وقراءة القــرآن، وأجمل األعمال 

حسن التعامل مع الناس، وخدمتهم.

امرأة نزل منها دم احليض يوم عرفة، ماذا تفعل؟  567 -
 مــا وقع ال مينع مــن إمتام احلج، ولها الدعاء والتلبية وتفعل ما 

يفعله احلاج، لكن طواف اإلفاضة يتم تأخيره حتى تطهر.

داعب حاج زوجته وقّبلها من غير جماع، فهل عليه شيء؟ 568 -
عليه الفدية لتعمده فعل هذا، وهي فدية فعل احملظور.

أثن��اء جلوس احلاجة ف��ي منطقة عرفة حّكت رأس��ها بقوة  569 -
فسقطت بعض الشعرات، هل عليها الكفارة؟
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ال شيء عليها، ألن هذا ال يعّد من قص الشعر.

اغتس��لت حاجة لش��عورها بالضجر ونزول الع��رق عليها  570 -
لتنشط للعبادة..فهل عليها شيء لو استعملت الصابون؟

ال شيء عليها، لو استعملت صابون التنظيف، وليس للتطيب.

( مّش��طت حاج��ة ش��عرها  بع��د االغتس��ال )االســتحمام- 571
ووضع��ت بعض الكرميات املرطبة للبش��رة. هل هذا يعد من 

الزينة؟
البأس باستعمال املشط برفق، وإن كانت الكرميات لها سبب 

طبي فهذه لها حكم اجلواز وعدم الكراهة.

ما حكم استعمال الكرميات الواقية عن الشمس؟ 572 -
ال بأس باستعمالها.

ما حكم اخلروج بعد املغرب من عرفة؟ 573 -
هــذا من واجبات احلج، ألن النبي | وقف إلى املغرب حتى 
ذهبت صفرة الشمس قليا وغاب القرص، وقال: ) لتأخذوا 

عني مناسككم (. والفعل املقترن باألمر دال على الوجوب.

كفار مكة في اخلروج من عرفة؟  كيف خالف النبي | - 574
كان كفــار مكــة يدفعــون من عرفــة قبل الغــروب حن تكون 
الشــمس على رؤوس اجلبال كالعمائم على رؤوس الرجال، 

فخالفهم بذلك، ودفع بعد مغيب الشمس.

م��ن خرجت م��ن  عرفة قب��ل الغروب  ناس��ية، ه��ل عليها  575 -
شيء؟
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ال شــيء عليهــا، وينبغـــي علـــــى مـــن رآهــا أن يّذكرها بهذا 
اخلطأ لترجــع حتى تقضي جزًء من الليل ثم تخرج من عرفة، 

تأسيا بفعل النبي ].

إذا خرج��ت احلاج��ة م��ن منطقة عرفة قبل مغيب الش��مس  576 -
متعمدة، ثم عادت إليها، فهل عليها شيء؟

اخلــروج ألداء عمــل ال بأس به، ثــم عليها العــودة إلى داخل 
عرفة.

م��ن دخل��ت  عرف��ة لط��ارئ عليها بع��د املغيب، م��ا احلكم  577 -
عليها؟

حجهــا صحيح للطارئ، ألن من أدركت وقت عرفة من نهار 
أو ليل، فقد مت حجها وقضت نسكها.

من فاتها الوقوف في النهار، فهل لها الوقوف بالليل؟ 578 -
 نعــم، فــإذا لم تتمكــن احلاجة - لســبب قاهر - مــن الوقوف 
في نهار اليوم التاســع فوقفت في الليل بعد االنصراف كفاها 
ذلك، ولو لوقت يسير، ألن اجلمع بن النهار والليل في عرفة 

من واجبات احلج، والواجب يسقط بالعذر.

ما آخر وقت النتهاء الوقوف في عرفة؟ 579 -
آخر حّد النتهاء الوقوف بعرفة هو طلوع فجر يوم العيد.

ما دليل هذا احلكم؟ 580 -
دليلــه مــا وقع للصحابي ُعــروة بن املضــّرس حينما ضاع عن 
منطقة عرفة وجلس فيها زمنا يسيرا آخر الليل، ثم ادرك النبي 

في صاة الفجر مبزدلفة، فاقّره النبي ] على فعله.
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متى تبدأاحلاجة بالتلبية؟ 581 -
تشرع التلبية بعد مغيب الشمس وفي الطريق إلى مزدلفة.

م��ا حكم م��ن تبت��دأ بالتلبي��ة أثن��اء اس��تعدادها للنف��رة من  582 -
عرفة؟

التلبيــة تبــدأ بعــد اخلــروج من عرفــة، ومــن تبــدأ بالتلبية قبل 
اخلروج فقد فاتها الدعاء والسؤال في آخر نهار عرفة.

ه��ل هناك من عب��ادة معينة بعد اخلروج م��ن عرفة والتوجه  583 -
إلى مزدلفة؟

ُيشرع التكبير والتهليل والتلبية أثناء التوجه إلى منطقة مزدلفة، 
وكان ابن عمر [ ال يفتر عن ذلك.

ه��ل صحي��ح أن عرف��ة إذا وافقت يوم اجلمع��ة فإنها تعادل  584 -
سبع حجات؟

الدليــل صحيح على هــذا، وللعلــم فإن يوم عرفــة في حجة 
النبي ] قد وافق يوم اجلمعة، ولم يقل النبي ] فيه شيئا.

ما الفضل لو وافقت عرفة يوم اجلمعة؟ 585 -
فيهــا مزيــة موافقتهــا لســيد األيــام وهــو يــوم اجلمعــة؛ العيد 
األســبوعي للمســلمن، وفيهــا ســاعة اإلســتجابة وهي آخر 

ساعة من نهار اجلمعة، مع ساعات اإلستجابة في يوم عرفة.

م��اذا تصن��ع م��ن بلغ��ت مكة صبيح��ة ليل��ة العي��د وكانت  586 -
محرمة؟

هذه فاتها احلج، وعليها أن تتحلل بعمرة، أي تطوف وتسعى 
وتقصر.
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املبحث اخلامس عشر:

 النفرة إلى مزدلفة 

أوال: ما يتعلق مبزدلفة.
ما معنى مزدلفة؟ 587 -

قيل: إن هذا االسم مشتق من  الُزلفى،  وهو الُقرب، ومزدلفة 
أقــرب البقاع إلى احلرم من جهة احلــل، وقيل ألنهم يزدلفون 

إليها من عرفة.

ما أسماء مزدلفة األخرى؟ 588 -
تســمى بـ )املشعر احلرام( باســم اجلبل املوجود فيها وهو جبل 
)قزح(، وتسمى أيضا )جمعا( الجتماع الناس فيها، أو جلمع 

صاتي املغرب والعشاء فيها.

ما حكم أعمال هذه الليلة؟ 589 -
يعّد بعض العلماء أن املبيت في مزدلفة ركن، والصحيح - إن 

شاء الله -  أنها من الواجبات.

هل هناك من هدي نبوي أثناء الذهاب  إلى مزدلفة؟ 590 -
حــّث النبــي ]  علــى الســكينة والتكبيــر، فعــن الفضل بن 
عبــاس قــال: قال رســول الله ] للنــاس حن دفعوا عشــية 
عرفــة وغداة جمع: »عليكم بالســكينة«  وهو كاٌف )ممســك( 

ناقته.  رواه النسائي
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هل ُتشرع التلبية أثناء التوجه إلى مزدلفة؟ 591 -
نعم، فقد ثبت أن النبي  ] كان يلّبي حتى رمى اجلمرة يوم العيد.

ما أعمال هذه الليلة؟ 592 -
في ليل العاشــر صّلى النبي  ] املغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتــن، ثــم نام ]، وبعد صــاة الفجر وقــف للدعاء عند 

املشعر احلرام إلى أن أسفر الوقت جدا، ثم دفع إلى منى.

ه��ل يج��وز أن تصلي النس��اء مع  الرج��ال صالتي املغرب  593 -
والعشاء؟

نعم، ويصلن خلف الرجال، أو جماعة لوحدهن، أو فرادى، 
وال جتب عليها صاة اجلماعة.

ما مشروعية التنفل بني الصالتني؟ 594 -
لم ُينقل عن النبي ]  التنفل في هذا املوضع.

ما حكم أداء صالة الوتر بعد العشاء؟ 595 -
اختلــف العلماء في أداء النبــي ] للوتر في مزدلفة، لكنه 
قــد ثبــت أنه ] لــم يترك الوتر فــي احلضر أو الســفر، لذا 

يشرع أداؤها في مزدلفة.
هل ُيشرع حلجاج أهل مكة قصر الصالة وجمعها؟ 596 -

نعم يشرع لهم ذلك في مزدلفة.

هل املبيت في مزدلفة يستلزم النوم فيها؟ 597 -
املبيــت يعنــي قضاء الليل فــي مكان ما، وال يشــترط النوم في 
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مزدلفــة، ولكــن علــى احلاجــة التقــوي بالنــوم ألعمــال يوم 
النحر.

ه��ل املبيت في هذه املنطقة مقصور على أماكن محددة، أو  598 -
يجوز في أي بقعة فيها؟

املبيــت فــي أي مكان فــي مزدلفة يجــزئ، مع االحتــراس من 
التواجد في وادي محّسر )موضع هاك أبرهة احلبشي والفيل(.

هل ميكن التلفف مبالبس واقية من البرد؟ 599 -
ال حرج في هذا. 

هل تغطية الوجه حذرا من البرد فيه شيء؟ 600 -
ينبغــي على احملرمة أال تغطي وجهها مبثل النقاب، ولو غّطته 

من غير تعمد فا شيء عليها.

ماذا فعل النبي ]- 601 بعد الصالة؟
ورد أن النبي ]  ملا صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر.

هل يجوز قضاء هذه الليلة بقراءة القرآن والصالة؟  602 -
يجوز، اقتداء بفعل  أسماء رضي الله عنها.    رواه البخاري

هل يسقط املبيت عن بعض احلجاج في هذه الليلة؟ 603 -
نعم يســقط عن التي لم يتمكن مــن اإلتيان إلى عرفة إال قبيل 
طلوع الفجر لتدرك الصاة في مزدلفة، كما يسقط عن املريضة 

التي خرجت للعاج، ولم ترجع إليها بسبب مرضها.

ما دليل هذا احلكم؟ 604 -
دليله ما وقع لعروة بن املضرس الذي ضّل عن منطقة عرفة.
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إذا تأخ��ر أداء الص��الة ع��ن أول الوق��ت في وق��ت املغرب  605 -
للزحام، فهل الصالة صحيحة؟

نعم صحيحة، إن شاء الله.

م��ن لم تتمكن من اس��تعمال امل��اء في قض��اء  احلاجة، هل  606 -
تستعمل املنديل؟

نعم، ألن املقصود في الطهارة إزالة النجاسة بأي مزيل. 

ه��ل يج��وز للمرأة أن متس��ح عل��ى خمارها ف��ي الوضوء،  607 -
لقرب الرجال حولها في موضع املياه؟

يجوز لها ذلك، للمشقة واحلرج في نزعه.

كيف متسح على رأسها؟ 608 -
متســح على مقدم ناصيتها ) شــعرها( من أسفل احلجاب، ثم 

تكمل املسح على فوق احلجاب.

هل يجوز للمرأة احملرمة أن متسح على اجلورب؟ 609 -
 نعــم يجوز لها ذلك، وليس هناك مــن قيد في اجلورب، وكل 
مــا كان في الُعرف أنــه جورب فيجوز املســح عليه، إن كانت 

لبستهما على طهارة.

هل يشترط التقاط اجلمرات من منطقة مزدلفة؟ 610 -
ال يشــترط ذلك ألن النبي ] التقطها وهو سائر إلى منى، فا 

ينبغي احلرص بالتخصيص ملزدلفة بذلك.

حت��رص بعض احلاج��ات على التق��اط اجلم��رات قبل أداء  611 -
الصالة، فهل هذا من السنة النبوية؟
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هــذا مــن التكلــف والغلــو، فليس مــن الســّنة تخصيص هذا 
الوقت وال بعده جلمع اجلمرات، واألمر فيه سعة.

هل ُيشرع غسل احلصى؛ الحتمال وقوع جناسة عليها؟ 612 -
ال يشــرع، بل هذا من البدع والتكلف، ومن باب الوســواس.

متى ميكن اخلروج من مزدلفة؟ 613 -
الدفــع مــن مزدلفــة ميكــن فــي وقت الســحر ملــن معه نســاء، 
خصوصا الكبار منهم في الســن، أو ضعفة من املســلمن، أما 

غيرهم فيستحب لهم اخلروج بعد الفجر وإسفرار الوقت.

متى يتحقق وقت السحر؟ 614 -
يتحقق بعد مضي ثلثي الليل.

ما الدليل على أن اخلروج منها يكون في وقت السحر؟ 615 -
دليله ما ورد عن ابن عباس: ) بعث بي رســول الله ] بسحر 
من جمع - أي في مزدلفة- في ثقل النبي ] ( أخرجه مســلم، 
وقد كانت أســماء بنت أبي بكــر ترحتل من مزدلفة بعد مغيب 

القمر، وهذا مذكور في الصحيحن.

ه��ل املبي��ت ف��ي مزدلف��ة إل��ى الفج��ر والص��الة فيه��ا م��ن  616 -
الواجبات؟

الراجح أن املبيت إلى الفجر ليس بواجب، وال سيما في هذه 
األوقات مع كثرة الزحام واملشقة ملن معه نساء خاصة.

ما حكم من لم يتمكن من الوقوف في مزدلفة لشدة الزحام  617 -
واكتفى باملرور فيها. أو اكتفى بأداء الصلوات فيها؟
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يجــب النزول في مزدلفة، ولو كان عند آخر خيمة فيها، ومن 
ترك ذلك عمدا من غير عذر شرعي فيجب عليه دم مع التوبة 

واالستغفار، وفعل الصحابة رضي الله عنهم أولى باالقتداء.

هل يج��وز اخلروج في أول الليل لش��دة الزحام، وليتيس��ر  618 -
أداء بقية األعمال بعيدا عن املشقة؟

اخلروج أول الليل لم تثبت الرخصة فيه عن النبي ]، ولذا ال 
يجوز التهاون في اخلروج إال بعد ذهاب أكثر الليل. 

لوجود نس��اء في احلملة كان خروج احلملة من مزدلفة بعد  619 -
منتصف الليل، فهل فعلهم صحيح؟

نعــم، والنبــي ] رّخص للنســاء باخلــروج  بعد منتصــف الليل 
تيسيرا عليهم من الزحام.

إذا انص��رف رج��ل من مزدلفة مع نس��اء احلمل��ة، وال يعلم  620 -
هل النساء ضعيفات أو ال، هل عليه شيء؟

ال شيء عليه -إن شاء الله- في خروجه معهن.

املرافقة للضعفة والعجزة هل تؤدي معهم الرمي والطواف  621 -
وغيرها من أعمال احلج؟

نعم، رفقاؤهم معهم، يرمون معهم، ويفعلون مثل أعمالهم.

إذا خرج الرجال من مزدلفة ليال مع النس��اء، فرموا وطافوا  622 -
اإلفاضة وحلقوا، فهل عملهم مت؟

رّخص النبي  ]  للنساء وللضعفة في اخلروج من مزدلفة آخر 
الليــل ليرموا جمرة العقبــة الكبرى. ويدل هذا على أن الرمي 
قبل طلوع الشــمس في حق هؤالء ال بأس به، ولهذا رمت أم 
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سلمة قبل الفجر، ثم ذهبت وأفاضت إلى مكة، وهكذا روت 
أسماء أن النبي ] أذن للنساء بذلك.

املرأة النشيطة القوية، هل تدخل في حكم الضعفة؟ 623 -
نعم، فالنساء كلهن من الضعفة، وإن صبرت املرأة ألداء السّنة 

إلى الفجر فهذا أفضل في حقها.

ما حكم من يؤّذن للفجر قبل وقتها في مزدلفة؟ 624 -
 هــذا خطأ عظيم، فإن الصاة قبل وقتها غير مقبولة، ومبقدور 

اإلنسان معرفة الوقت من التقومي.

هل  على النساء تأذين أو إقامة؟ 625 -
ليس على النساء تأذين..وال بأس باإلقامة.

هل صالة الفجر واجب أداؤها في أول الوقت؟ 626 -
نعــم، فُتصلى أول الوقت، ليتمكن  اإلنســان مــن التوجه إلى 

املشعر احلرام قبل شروق الشمس إن تيسر له ذلك.

ثانيا: ما يتعلق باملشعر احلرام. 
ما املقصود باملشعر احلرام؟  627 -

هو جبل صغير  في مزدلفة، أمر الله املسلمن أن يذكروه عنده  
ْن َعَرَفاٍت  قبل اخلروج من مزدلفة، قال تعالى: }َفإَِذا َأَفْضُتم مِّ
َراِم َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم َوإِن ُكنُتم  َفاْذُكُروْا الّلَه ِعنَد امْلَْشَعِر احْلَ

آلَِّن{ )البقرة:199( ن َقْبِلِه مَلَِن الضَّ مِّ

ما حكم الدعاء عنده؟ 628 -
مستحب، ملن تيسر له ذلك.
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ماذا فعل النبي ] عند املشعر احلرام؟- 629
ورد فــي حديث جابر: )... ثم ركب- أي النبي | - القصواء 
حتى أتى املشــعر احلرام، فاســتقبل القبله فدعــاه وكبره وهلله 

وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا (. رواه مسلم 

متى انصرف النبي ]- 630 من مزدلفة؟
ملــا صلى النبــي ] الفجر فيها، لــم ينصرف منها حتى أســفر 
الوقت، فلما أسفر انصرف قبل أن تطلع الشمس على منى.  

بعد الفجر لم تتمكن حاجة  من الذهاب إلى املشعر احلرام  631 -
للدعاء عنده امتثاال لسنة النبي ] فما احلكم؟

الوقوف عند املشعر احلرام )مسجد املشعر احلرام( من املستحبات، 
وال شيء على من تعذر عليها الوقوف عنده للدعاء. 

من لم تخرج من مزدلفة إال بعد طلوع الشمس، ماذا عليها؟ 632 -
هذا الفعل مكروه، وال شيء عليها من الفدية.
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املبحث السادس عشر:

 ي��وم الن�ح�ر 

أوال: معلومات عامة.
ما سبب تسمية هذا اليوم ب� ) يوم النحر(؟ 633 -

 ألن فيــه شــعيرة عظيمــة وهــي نحــر الهــدي واألضحيــة لله 
سبحانه، ولها تعلق بالعيد، واقتداء بسنة اخلليل إبراهيم ].

ما أهمية هذا اليوم؟ 634 -
مما يدل على أهميته اجتماع العبادات فيه.

ما أعمال هذا اليوم؟ 635 -
أعمــال اليوم العاشــر هي:  رمــي جمرة العقبة الكبرى بســبع 
حصيات، ثم نحر الهدي ملن كان متمتعا أو قارنا، وبعدها احللق 
أو التقصيــر، ثم الطواف والســعي، ثم التحلــل من اإلحرام، 

وفي الليل هناك املبيت في منى ألول ليالي التشريق.

ما حكم أعمال هذا اليوم؟ 636 -
طــواف اإلفاضة مع الســعي من أركان احلــج، أما رمي جمرة 

العقبة والنحر والتقصير فمن الواجبات.

هل ترتيب أعمال يوم النحر على التخيير؟ 637 -
نعــم على التخيير تيســيرا على األمة، والنبي ] ما ُســئل عن 

عمٍل ُقِدم أو ُأِخر، إال قال: » افعل وال حرج «. رواه البخاري
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كيف تؤدي املريضة أعمال هذا يوم النحر؟ 638 -
األمر يسير، فلها أن تؤخر الطواف والسعي حتى تبرأ، والرمي 
لها فيه التوكيل، وتوكل أيضا من يقوم بالنحر عنها، وميكن أن 

تقصر من شعرها وهي في السكن )العمارة(.

نتيجة للوس��اخة على املالبس، فه��ل ميكنها تغييرها؟ أو ال  639 -
بد من االستمرار بها؟

ميكنها تغييرها متى شــاءت، وال يشــترط االســتمرار فيها منذ 
بداية لبسها حتى التحلل من أعمال احلج.

ما املقصود بالتحّلل؟ 640 -
املقصــود بالتحلل  أن احلاجة يجوز  لها فعل احملظورات التي 
ُمنِعت عنها، مثل قّص الشــعر والتطيب واجلماع، وغيرها من 

األمور.

هل هناك أنواع في التحلل؟ 641 -
نعم، حتلل أصغر )األول(: وهو ملن فعلت أمرين من ثاثة أمور 
في هذا اليوم ) وهي: الرمي، والطواف مع الســعي، والتقصير(، 

وفيه جواز فعل ما مت حظره إال اجلماع )التمتع بالزوج(.
وحتل��ل أكب��ر ) الثاني (: وهو ملن فعلــت جميع األعمال، ولها 

فعل جميع ما حظر عليها أثناء اإلحرام.

م��ن جامعه��ا زوجها قب��ل التحلل الثان��ي، م��اذا عليها من  642 -
كفارة؟

ال يخلــو األمر من أمريــن: األول: أن يكون مبوافقتها، فعليها 
اخلروج  إلى احلّل وحترم لتطوف اإلفاضة محرمة، ألنه فســد 
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إحرامها ووجب عليها أن جتدده. 
الثانــي: أن يكــون بغير موافقتها، ورغما عنها، فهذه ال شــيء 

عليها، واحلكم متعلق بزوجها.

ثانيا: رمي جمرة العقبة الكبرى.
ما املقصود بالعقبة الكبرى؟ 643 -

يقصــد بــه الطريــق املعترض للنــاس، وهــذا كان فــي الزمان 
املاضي، وهو في آخر منطقة منى من جهة البيت.

هل هناك من خبر تاريخي متعلق بهذا املوضع؟ 644 -
نعم، فعنده بايع النبي ] األنصار قبل الهجرة.

ما املقصود باجلمرة؟ 645 -
يقصد بها احلجارة الصغيرة مثل اجلمرة، وجمعها ِجمار.

ما فضل رمي اجلمرة؟ 646 -
عــن ابن عباس قال : قال رســول اللــه ]: )إذا رميت اجلمار 

كان لك نورا يوم القيامة(.  رواه البزار

بع��ض الناس يطلق على عب��ادة رمي اجلمرات : )الرجم(،  647 -
ما صحة قوله؟

غيــر صحيح، فالرجم هو عقوبة للمذنب، ولكن احلاج يفعل 
عبادة عند رمي اجلمرات.

ه��ل م��ن رمت جم��رة العقبة فق��ط.. َيحّل لها كل ش��يء إال  648 -
اجلماع؟
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اســتدل بعض العلماء على جواز ذلك مبا ثبت عن ابن عباس  
رضــي الله عنهما قال: قال رســول اللــه ]: »إذا رميتم اجلمرة؛ 
فقــد حــّل كل شــيء إال النســاء«. السلســلة الصحيحــة - برقــم  
)239(. والراجــح - والله أعلــم- الجتماع األدلة، زيادة أمر 
مــع الرمي، فإن أتى مــع الرمي مثا التقصير أو الطواف ومعه 

السعي فقد مت التحلل األصغر.

من أين تلتقط اجلمرات )احلصى ( في هذا اليوم؟ 649 -
من أي مكان في مكة، وليس هناك موضع محدد.

ما حكم بيع احلصى للرمي؟ 650 -
ال بأس في هذا، فهو مكافأة ملجهود من جمع احلصى.

ما حجم احلصاة املقررة للرمي؟ 651 -
ينبغــي أن تكــون مثــل حصــى اخلــذف )الرمي(، التــي ترمى 
بأصبعــن، )الســبابة واإلبهام( وحجم احلصــاة يكون أكبر من 

حبة احلمص وأصغر من البندق، أو مبقدار نصف األمنلة.

لم كان عدد احلصى سبعة؟ 652 -
هذه سنة النبي  ]، واقتداء مبا فعله اخلليل إبراهيم ].

من رمت احلصى كلها دفعة واحده، هل فعلها صحيح؟ 653 -
غير صحيح، وتعتبر واحده، وعليها رمي ستة أخرى.

هل يشترط الرمي باليد اليمنى؟ 654 -
ال يشترط ذلك.

كيف رمى النبي ]- 655 جمرة العقبة؟
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ورد أن عبد الله بن مسعود [ جعل البيت عن يساره، وِمنى 
عن ميينه ورمى اجلمرة بسبع حصيات، وقال: )هذا ُمقام الذي 

أنزلت عليه سورة البقرة(. متفق عليه

هل يشترط في الرمي فعله من جهة معينة؟ 656 -
ال يشترط هذا، واألمر فيه سعة في جهات الرمي.

ما حكم تأجيل الرمي بعد مغيب الشمس تفاديا للزحام؟ 657 -
يجوز ذلك،  ألن النبي ] رّخص للرعاة بالرمي ليا والرعي 

بالنهار.

ما نهاية وقت الرمي ليوم النحر؟ 658 -
وقــت رمي جمرة العقبــة الكبرى في هذا اليــوم ممتد إلى قبل 

فجر اليوم الثاني )11 - من ذي احلجة (.

إن كان��ت احلاج��ة مريضة، فه��ل ميكن أن ت��وّكل من يرمي  659 -
عنها؟

نعم، لها أن توكل )ينيب( عنها إن منعها العذر.

لطول املس��افة في بلوغ اجلمرات أوكل��ت املرأة الرمي إلى  660 -
زوجها..ما صحة فعلها؟

صحيح، فاملشــقة موجودة، لكن عليها بذل اجلهد للعبادات، 
وهذا ليس مبررا للتوكيل، فلها اجللوس في كرسي متنقل.

هل يشترط أن يكون الوكيل محَرما للمرأة احلاجة؟ 661 -
ال يشترط ذلك، فكل حاج ميكن أن ينوب عن أصحاب األعذار.

هل هناك من عدد محدد في اإلنابة عنهم في الرمي؟ 662 -
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ال حــّد لهــم فــي التوكيــل، فيمكن اإلنابــة عن واحــد وأكثر.

هل في التوكيل صيغة معينة تدل على التوكيل؟ 663 -
ليــس هناك من صيغــة معينة، وداللــة املوافقة فــي الرمي عن 

الغير من أصحاب األعذار تكفي.

هل ترمي احلاجة عن نفسها أوال، أو عن املوكل عنه؟ 664 -
األمر فيه سعة، وإن بدأت عن نفسها أوال فهو أفضل.

ه��ل ينق��ص األج��ر إن ل��م تق��م احلاج��ة بالعب��ادة بس��بب  665 -
التوكيل؟

إن كان التوكيل لعذر شرعي فالعبادة صحيحة.

مقول��ة:  »املرأة عورة«  وعليها أال تزاح��م الرجال، فينبغي  666 -
التوكيل عنها دائما..هل هذا الفهم صحيح؟

املرأة ليست عورة، لكن العورة أن تكشف املرأة ما ال يحّل كشفه 
أمام األجانب، وأما شــخص املــرأة فليس بعــورة، فإذا خافت 

املرأة أو وليها من الزحام فلهما تأخير الرمي إلى الليل. 

هل هناك من دعاء قبل رمي احلصاة؟ 667 -
هنــاك التكبيــر مع كل حصــاة ، حلديث جابر [: أن رســول 

الله كان يكّبر مع كل حصاة.   رواه مسلم  

لُبعد املس��افة أثناء الرمي عن موض��ع رمي اجلمرات ، فهل  668 -
على احلاجة من حرج لو أخذت حجارة كبيرة؟

ال يجــوز، ألن النبــي ] عّن لنــا حجم حصــى الرمي عندما 
أمــر ابــن عباس أن يلقط لــه احلصى،  فقال: »هكــذا ، وإياكم 
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والغلــو«، واملســلمة بإمكانهــا أن تنتظــر قليا ثــم تقترب من 
مكان الرمي مع التوســعة اجلديدة، أو لهــا تأخير وقت الرمي 

إلى الليل.

هل سقوط اجلمرات في احلوض يكفي في الرمي؟ 669 -
نعم، سقوط احلصاة في احلوض يجزيء في الفعل. 

نقصت صخرة من يّد احلاجة، فمن أين تأخذها؟ 670 -
تأخذها من أي مكان عند رمي اجلمرات، أو من أي إنسان.

بع��د الف��راغ من رم��ي اجلم��رات تبّقى ل��دى احلاج��ة عدد   671 -
جمرات يسيرة فرمتها في مكان الرمي. فما حكم صنيعها؟

خطــأ، فهو زيــادة على عبــادة علمنا إياها النبــي | وحّددها 
بفعله، والباقي مــن احلصى ينبغي  رميه خارج احلوض، على 

األرض.

هل يجوز رمى موضع اجلمرات بأي ش��يء بعد الفراغ من  672 -
الرمي؟

الرمي عبادة واتباع، وليست وفق األهواء والعاطفة، والواجب 
على املسلمة اإلقتداء بسنة النبي |.

هل الشيطان في مكان رمي اجلمرات؟ 673 -
ال، لكن أصل الفعل أن الشيطان ظهر لنبي الله إبراهيم | ليثنيه 
عن ذبح ابنه إســماعيل، فرماه إبراهيم ] بسبع حصيات، وكرر 

هذا الفعل وأصبحت سنة لنا، ونحن نقتدي بفعل النبي |. 

ما حكم شتم أو لعن الشيطان أثناء الرمي؟ 674 -
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كل ذلك من فعل اجلهاء، والواجب االتباع وليس االبتداع.

بعد الفراغ ش��ّكت املس��لمة:  هل رمت س��بعا أو ستا! فهل  675 -
عليها أن ترجع وتعيد الرمي؟

الشيء عليها، وال إعادة على اإلنسان إن شّك بعد الفراغ.

هل هناك من دعاء بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة الكبرى؟- 676
ليس هناك من دعاء مخصوص، فعن ابن عباس [ قال: كان 

| إذا رمى جمرة العقبة )أي الكبرى( مضى ولم يقف.

م��اذا تفعل م��ن تركت رم��ي جم��رة العقبة الكب��رى في هذا  677 -
اليوم؟

ترميها في اليوم التالي قبل أن ترمي جمرة أيام التشريق.

هل هذا التأخير في الرمي مشروع؟ 678 -
ال يجوز هذا الفعل ملخالفته السنة، ملن ليس لها له عذر.

ما مشروعية التقاط اجلمرات جميعها لأليام القادمة؟ 679 -
يلتقط حصى كل يوم بيومه، ولو لقطها كلها في يوم واحد جاز.

هل تنتهي التلبية بعد رمي اجلمرة؟ 680 -
نعم، وهذا ما عمله النبي |.

ما املشروع قوله من دعاء بعد انقطاع التلبية؟ 681 -
ُيشــرع التكبير، امتثاال لقوله تعالى : } ويذكروا اســم الله في 

أيام معلومات{.



142

احلج والعمرة...  سؤال وجواب

ثالثا: ما يتعلق بالنحر:
ما الوصف الذي يطلق على ما تنحره احلاجة؟ 682 -

ُيقال له الَهدي.

هل على من حّجت مفردة هدي؟ 683 -
ليس عليها هدي، ألن الهدي فقط على القارنة واملتمتعة.

م��ن أوقفت لنفس��ها وقفي��ة األضحي��ة في إح��دى اللجان  684 -
اخليرية، هل يسقط عنها الهدي؟

ال، ألن الهدي واجب على احلاجة، واألضحية لغيرها.

ما الفرق بني الهدي والفدية؟ 685 -
 الهدي يكون حلج القران أو التمتع، والفدية: بسبب ارتكاب 
محظــور من محظــورات اإلحرام، والهدي يجــوز لصاحبها 

األكل منه، والفدية ال يجوز لها األكل منها.

ما األنعام )احليوانات( التي يكون فيها النحر؟ 686 -
تكــون في الغنــم، املاعــز، البقر، واإلبــل، ويجــزىء فيها أي 

جنس.

ما الشروط الواجب مراعاتها في هذه احليوانات؟ 687 -
الشروط هي:

1 - بلوغ الســن املجــزيء )الثني من اإلبــل والبقر والنعاج – 
اجلذعة من الضأن(

2 - السامة من العيوب.
 3 - أن يكون النحر في أيام العيد األربعة.
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4 - أن يكــون النحــر فــي أميال احلــرم، )منــى، مزدلفة، 
فجاج مكة(.

ما السّن املعتبره في الهدي؟ 688 -
ســتة أشــهر للضأن )جذعه( - ســنة للماعز ) ثني ( - ســنتان 

للبقر - خمس سنوا ت لإلبل.

هل ميكن التوكيل في فعل النحر؟ 689 -
نعم، والنبي ] أمر عليا  [  أن ينحر عنه بقية هديه في احلج.

هل النحر له عالقة بالتحلل من اإلحرام؟ 690 -
ال عاقة للنحر بالتحلل من اإلحرام.

ماذا تفعل من ليس عندها مال للهدي؟ 691 -
لها أن تصوم ثاثة أيام في احلج، وسبعة إذا رجعت إلى أهلها.

هل اإلطعام للهدي يجب جلهات محددة؟ 692 -
نعم، فالهدي واجب أواًل إلطعام مساكن احلرم، وما زاد منه 

فباملقدور توزيعه على املساكن خارج مكة.

ما حكم توزيع حلوم الهدي خارج مكة؟ 693 -
جائــز، ودليل ذلك ما ذكره جابر [ أنه قال: كنا نتزود حلوم 

الهدي على عهد رسول الله ] إلى املدينة.   رواه البخاري

هل ميكن اشتراك مجموعة حجاج في هدي واحد؟ 694 -
يجوز، فيشتركّن في بدنة )بعير أو بقرة( وهي تكفي عن سبعة 
أشخاص، لقول جابر [: حججنا مع رسول الله ]  فنحرنا 

البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم وأحمد 
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ما أقل عدد مجزئ في الهدي؟ 695 -
أقل ما يجزئ فيه: شاة، وهو عن شخص واحد.

هل مبقدور احلاجة الزياده في عدد الهدي ؟ 696 -
نعم، والنبي ] كان هديه مائة من اإلبل.

هل يجب أن تشهد احلاجة النحر، وتباشره بيديها، واألكل  697 -
منه؟

ال يجب كل ذلك، لكن  يستحب لها األكل منه.

هل يشترط أداء النحر في املجازر )أماكن النحر(؟ 698 -
قال رسول الله ]: »كل فجاج مكة طريق ومنحر«. واألولى 
على املسلمة أن تهتم بنظافة طرق املسلمن، وتعن والة األمر 

في تنظيم األعمال وأدائها في أماكنها.

هل على الصغير هدي؟ 699 -
الصغير حكمه كحكم الرجل البالغ في الهدي، ومثله اجلارية. 

هل يجوز للمرأة احلائض أن تنحر  هديها أو األضحية؟ 700 -
نعم، وال عاقة بصحة النحر باحليض أو النفاس.

هل يجوز تأجيل النحر إلى اليوم الثاني أو الثالث من العيد؟  701 -
يجوز، حلديث: »كُل أيام التشريق ذبٌح «. رواه أحمد

ماذا لو فات شخص الذبح في أيام التشريق؟ 702 -
يجوز في الهدي الذبح ولو بعد أيام التشــريق، أما   األضحية 

فإن غابت شمس اليوم الثالث فقد فاتت السّنة بها.
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رابعا: ما يتعلق بالتقصير. 
- 703 هل لهذا الفعل  أجر مخصوص؟

نعــم، قال النبــــي  ]: ) أمــا حلـــقك لرأســك، فإن لك بكل 
شعرة تسقط حسنة (.     صحيح رواه الطبراني  

هل على النساء حلق؟ 704 -
ال، قــال ابــن عباس [: » ليس على النســاء حلــٌق، إمنا على 

النساء التقصير«.   صحيح رواه أبو داود

كيف يكن التقصير للمرأة؟ 705 -
تقّص من طرف شعرها قدر األمنلة، أي طرف األصبع.

من لم تتحّلل.. هل مبقدورها قّص شعر غيرها؟ 706 -
ال بأس في هذا.

هل هناك من دعاء معنّي تقوله احلاجة عند التقصير؟ 707 -
لم يثبت بالشرع تخصيص دعاء معينا عند احللق أو التقصير.

هل هناك من زمن مخصص ألداء التقصير؟ 708 -
ال وقت له محدد، فا بأس بفعله في أي وقت من هذا اليوم.

 [ ه��ل هن��اك من موضع مع��ني لقص الش��عر،  ألن النبي  - 709
حلق في منى؟

يجوز في أي موضع من مكة. 

بعض احلجاج يلّبون عند القص، فهل قولهم في محله؟ 710 -
لرمبــا هذا احلاج الذي يلبي لم يرم جمرة العقبة الكبرى، التي 
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بعدها ينبغي أن يقطع احلاج التلبية، مثلما فعل النبي ].

هل مبق��دور احلاجة ارتداء مالبس��ها املعت��ادة بعد األعمال  711 -
السابقة، كالنقاب والقفازين؟

نعم لها ذلك بعد اجناز فعلن مما سبق. 

ه��ل له��ا تغيي��ر مالبس��ها الت��ي كان��ت عليه��ا ف��ي عرف��ة،  712 -
مزدلفة؟

لها تغيرهم حتى وهي في عرفة ومزدلفة لو احتاجت لذلك.

متى تستطيع احلاجة اجلماع مع زوجها ؟ 713 -
تســتطيع ذلــك بعد أداء أعمــال يوم النحر جميعهــا، الطواف 

والسعي، الرمي، والتقصير.
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خامسا: طواف اإلفاضة والسعي.
ما األسماء األخرى لطواف اإلفاضة؟ 714 -

طواف الزيارة، وطواف احلج، وطواف النساء، وطواف الصدر.

ما حكم طواف اإلفاضة والسعي؟ 715 -
ركن من أركان احلج.

ما حكم طواف املرأة من غير وجود احملَرم لها؟ 716 -
ال بأس فيه، واألولى أن يكون معها ليرعاها خشية الزحام.

هل يجوز البدء بالطواف والسعي قبل الرمي ؟ 717 -
يجوز ذلك، وليس فيه مخالفة لفعله ]، وألنه ] يّســر على 

أمته فلم يشترط الترتيب ألعمال هذا اليوم.

متى يبدأ أول وقت طواف اإلفاضة؟ ومتى آخر وقته؟ 718 -
يبدأ من بعد نصف ليلة النحر )العاشــر من ذي احلجة(  بشــرط 

أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة، وال حّد لنهايته.

هل يسقط طواف اإلفاضة عن احلائض؟ 719 -
ال يســقط طواف اإلفاضة عن احلائض ألنــه ركن، وعليها أن 

تؤخره حتى تطهر.

هل لها أن جتعله مع طواف الوداع؟ 720 -
نعم، فتجعله طوافا واحدا بسبع أشواط ليشمل اإلثنن.

امرأة جاءها احليض بعد طواف اإلفاضة، هل عليها شيء؟- 721
ال شيء عليها، ولها أن تكمل بقية األعمال إال طواف الوداع.
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هل السعي مرتبط بطواف اإلفاضة؟ 722 -
نعم، لفعل النبي ]، والفصل بينهما ال بأس به.

ما حكم من قّدمت السعي قبل أن تطوف بالبيت؟ 723 -
يجوز، ألن النبي ] ما ُســئِل في هذا اليوم عن شــيء ُقّدم وال 
ُأخر إال قال: )افعل وال حرج(، ومن ذلك تقدمي الســعي قبل 

طواف اإلفاضة.

هل على القارنة أو املفردة سعي؟ 724 -
نعــم إن لــم تكونــا قــد فعلتا الســعي مع طــواف القــدوم قبل 

عرفة.

ه��ل ميك��ن أن جنعل ط��واف اإلفاضة والس��عي م��ع الوداع   725 -
وذلك جتنبا للزحام في يوم النحر؟

ال بأس في ذلك.

من جعلت طواف اإلفاضة مع الوداع..هل فاتها شيء؟ 726 -
نعــم، فاتها أجر كثير، وفاتها تطبيق حجة النبي ]، ويخشــى 

مستقبا من ترك الناس لطواف اإلفاضة والسعي في وقته.

هل يجوز التوكيل في الطواف والسعي لوجود العذر؟ 727 -
ال يجوز ذلك، ألنها عبادة متعينة بذات املسلمة.

من طافت اإلفاضة وس��عت ثم لبس��ت نقابه��ا. ماذا عليها  728 -
من كفارة؟

عليهــا أن تخلعــه، ثم تذهب للتقصيــر أو الرمي لتتحلل، وال 
شيء عليها من كفارة إن كانت جاهلة غير متعمدة.
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األدوار  أو  احل��رم  صح��ن  الط��واف:  ف��ي  أفض��ل  أيهم��ا  729 -
العلوية؟

األفضــل وفــق كام العلمــاء الُقــرب مــن البيت قياســا على 
الصفــوف املتقدمة في الصاة، وإن طافــت في األدوار العليا 

للبعد عن الزحام فا بأس بفعلها.

إذا أقيمت صالة العيد أثناء الطواف أو السعي، فهل نؤدي  730 -
الصالة، أو نستمر في أعمال احلج؟

ليــس علــى احلاجة صــاة العيــد، وهــي باخليار باالســتمرار 
فــي طوافهــا وســعيها، أو الصــاة معهــم، أو انتظارهم حتى 

يفرغوا.

ما حكم أداء الطواف فقط وتأخير الس��عي إلى اليوم التالي  731 -
أو بعد طواف الوداع؟

ال بــأس في هــذا، وإن كان الســنة جعل الســعي بعــد طواف 
اإلفاضة.

م��ا حكم من أدت الس��عي في ي��وم النحر فق��ط، مع تأخير  732 -
طواف اإلفاضة إلى طواف الوداع؟

ال بأس في هذا.

ه��ل يقع التحلل ل��و طافت احلاج��ة ط��واف اإلفاضة فقط  733 -
بدون سعي وقامت بالتقصير؟

لم يكتمل التحلل، لنقص التحلل بالطواف مع الســعي ومعه 
العمل الثاني.
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سادسا: املبيت في منى.
ماذا تفعل احلاجة بعد أعمال يوم النحر؟ 734 -

في الليل عليها املبيت في منى.

ما حكم املبيت في منى ليالي التشريق؟ 735 -
الراجح - والله أعلم- أنه يعّد من الواجبات.

ما معنى: املبيت في منى؟ 736 -
املقصود به هو املكث فيها  ليا.

ما العبادات املشروع فعلها في هذه الفترة؟ 737 -
ليــس هناك من شــيئ محدد، لكــن لها الدعاء وقــراءة القرآن 

واحلديث بالنافع من القول، وقيام الليل بالصاة.

هل يسقط املبيت في منى عن بعض النساء؟ 738 -
نعم، يســقط وجوبــه عن أهــل األعــذار، والقائمــن بأعمال 
تتعلق بخدمة احلجاج ومتنعهم من التغيب عنهم، مثل األطباء 
أو املرضى، ومثلهم الرعاة للمواشي، وفي حكمهم من تكون 
في خدمة احلجاج، ويستلزم منها أهمية التواجد في السكن.

ما دليل هذه الرخصة في حقهم؟  739 -
دليله ما ورد عن ابن عمر أن العباس  [ استأذن رسول الله 
] أن يبيت مبكة ليالي منى، من أجل ســقايته. فأِذن له.  متفق 

عليه

بعض احلاجات ال تذهب إلى منى بحجة شعورها بالتعب  740 -
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أو املرض اليسير..ماذا عليها؟
الواجب على املسلمة أن تتقي ربها فتبادر وجتاهد نفسه في فعل 

الطاعات، وال تزين لنفسها بالتقاعس عن فعل الواجبات.

من لم يتيس��ر لها الولوج إلى منى، أو احلصول على مكان  741 -
فيها..ماذا عليها؟

من بذلت السبب للتواجد في منى ولم تتمكن بسبب الزحام 
أو عدم وجود مكان مناسب للمبيت، فهذه عليها التواجد وفق 

اإلستطاعة، وال شيء عليها لعدم الدخول بسبب الزحام.

إذا أرادت احلملة أن تذهب إلى منطقة منى في الليل، فهل  742 -
هذا يعّد مخالفة لسنة النبي ]؟

ال ُيعّد هذا من املخالفة، ويجوز لها الذهاب إلى منى  ليا.

حاجة نس��يت الذهاب إلى منطقة من��ى للمبيت، ولم تعلم  743 -
بها إال في اليوم التالي. ماذا عليه؟

ال شــيء عليها ألن الواجب يســقط بالنســيان ، لكن عليها أن 
حترص على السؤال دائما من أهل العلم فيما تعمله.

ه��ل ميك��ن النوم ف��ي الس��كن،  والتخلف ع��ن الذهاب إلى  744 -
منى؟

املبيت في منى أيام التشريق من املأمورات، ومن تركت املبيت 
لغير عذر شرعي فعليها إثم ترك الواجب، وعليها الفدية.

م��ن تعّم��دت أن ال تذه��ب إل��ى منى خش��ية الزح��ام. ماذا  745 -
عليها؟

يجــب عليهــا أن ال تبني احلكم علــى مظنة وجــود الزحام أو 
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عدمــه إال إذا تأكدت منــه، ولذا على احلاجة التوجه إلى منى، 
والتأكد حتى ال تقع في محذور ترك الواجب تعمدا.

لم يتيسر للحملة أن جتد مكانا في منى ووقفت في آخرها.  746 -
فهل فعلهم صحيح؟

إن كان هنــاك من زحام منع احلملة من دخول منى فعليهم أن 
يجلسوا عند آخر خيمة يجدوها في منى، ويتحقق لهم املبيت 

وأداء الواجب، إن شاء الله.

هل لهم أن يجلسوا في الباص..لعدم إمكانية الدخول إلي  747 -
اخليام املعدة لهم؟

إذا تعــذر الدخــول إلى منطقة منــى، ولم يتســير اجللوس في 
موضع يليق بالناس..فعليهم الرجوع إلي الســكن ) العمارة( 

لتعذر حتقيق الواجب في حقهم.

من بذل وس��عه ف��ي احلصول على موضع للجل��وس فيه فلم  748 -
يتيسر له إال أرصفة الشوارع أو في الطرق..فهل يجلس فيها؟

ال يليــق باملؤمنــة أن تهــن نفســها فتجلــس في هــذه املواضع 
املتسخة.

نتيج��ة للزحام لم تدخ��ل الباصات إال آخ��ر الليل، وجلس  749 -
احلجاج وقتا يسيرا في منى ثم غادروها. فهل أدركوا املبيت؟

نعم، ألنهم حرصوا على فعل الواجب قدر وسعهم.

نتيج��ة للتع��ب ل��م يتمك��ن احلج��اج م��ن النوم، فجلس��وا  750 -
مستيقظني. فهل خالفوا السنة النبوية؟

ال يشترط في املبيت النوم، واملبيت هو اجللوس في مكانٍ ما ليا.
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ه��ل هناك من حرج على من أرادت أن تتس��وق من منطقة  751 -
منى في أيام التشريق ؟

ال حرج عليهــا، مبا ال مينعها ذلك عن صاة الفجر في وقتها، 
والطاعة والدعاء.

ه����ل يجوز قض��اء النهار ف��ي العزيزية، وف��ي الليل يكون  752 -
الذهاب إلى منى؟ 

ال بأس في ذلك، وإن كانت سنة النبي ] البقاء في منى نهارًا 
وليــًا، لكن الوضع تعّذر في األزمنة املتأخرة مع ضيق املكان 

في منى.

م��ا مش��روعية الرم��ي بع��د الفج��ر باعتب��ار وذلك تيس��يرا  753 -
للحجاج؟

هذا غير مشروع، وليس له وجه شرعي، وال ميكن اعتباره من 
باب التيسير، ألن الرمي له وقت باالبتداء وهو بعد الزوال.
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املبحث السابع عشر : 

يوم التشريق األول

ما سبب تسمية هذا اليوم ب��� ) التشريق(؟ 754 -
كانــت العرب بعد نحر األضاحي جتعل اللحم قديدا، بنشــره 

جهة املشرق )التشريق( ليجّف، ثم يخّزن لألكل فيما بعد.

هل له من اسم آخر؟ 755 -
يقال له بيوم القّر، أي اإلستقرار واجللوس.

ما أعمال هذا اليوم؟ 756 -
أعمــال يوم احلادي عشــر: رمــي اجلمرات الثــاث، وبعدها 

املبيت في منى  ليا.

ما حكم أعمال هذا اليوم ؟ 757 -
الرمي واملبيت في )منى ( من واجبات احلج.

كيف رمى النبي ]- 758 اجلمرات الثالث في هذا اليوم؟
جــاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنــه كان يرمي اجلمرة الدنيا 
)األولى( بســبع حصيات  يكّبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم 
حتى  يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويًا ويدعو ويرفع 
يديــه ثــم يرمــي الوســطى ) الثانيــة(، ثــم يأخذ ذات الشــمال 
فيستهل، ويقوم مســتقبل القبلة فيقوم طويا، ثم يدعو فيرفع 
يديه ويقوم طويــًا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة )الكبرى( من 
بطــن الــوادي، وال يقف عندهــا ثم ينصرف ، فيقــول : هكذا 
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رأيت رسول الله ] يفعله.  رواه البخاري 
)قوله فُيْسِهل: أي يطلب األرض السهلة املنبسطة(.

ما حكم الرمي وفق البيان السابق؟ 759 -
حكمه اإلستحباب.

هل الدعاء يكون بعد رمي اجلمرات الثالث؟ 760 -
الدعــاء يكون بعد رمــي اجلمرة األولى واجلمــرة الثانية فقط، 

وبعد  الثالثة ليس هناك من دعاء.

ما حكم الدعاء بعد رمي اجلمرة الصغرى والوسطى؟ 761 -
مستحب، وتدعو املسلمة قدر استطاعتها مبا ال يشّق عليها مع 

الزحام احلاصل في مكان رمي اجلمرات.

ما مقدار الوقوف للدعاء في مكان رمي اجلمرات؟ 762 -
قــّدر الصحابــة رضــي اللــه عنهم مقــدار وقوف النبــي ] مبا 
يعادل قراءة ســورة البقــرة، أي أن دعاءه ] كان طويا، لكن 
املرأة ينبغي أن تتذكــر أنها مرتبطة مع رفقة، لرمبا فيها كبيرات 

في السن، وهناك زحام، فعليها أن تدعو مبا يتيسر لها.

م��ن أخطأت في الرمي، فبدأت بجمرة العقبة الوس��طى ثم  763 -
الكبرى، ونسيت الصغرى، فماذا تفعل؟

عليهــا أن تبــادر بتافــي اخلطــأ، فترجــع لتبدأ بالصغــرى، ثم 
الوسطى، ثم الكبرى.

إذا زادت بع��ض احلجارة بيد احلاجة، فهل عليها أن ترميها  764 -
في مكان رمي اجلمرات؟
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ال يجــوز هــذا ألن الرمــي محــدد ، وعليهــا أن تلقيهــا علــى 
األرض، أو تعطيها ملن ينقص منها اجلمرات.

)رجمن��ا  أو  الش��يطان(  )رمين��ا  احلاج��ات:  بع��ض  ق��ول  765 -
الشيطان(، فهل مقولتهم صحيحة؟

هــذه مقــوالت غيــر صحيحــة، ولنعلــم أن أســاس العبــادة  
وتشــريعها كان فيــه رمــي للشــيطان، لكن احلجــاج  يقومون 

باتباع السنة النبوية، وأصبحت عبادة بعيدة عن العواطف.

هل يجوز صيام هذه األيام تطوعا؟ 766 -
ال يجوز صيام هذه األيام، ألنها أيام طعاٍم وذكر. 

هل يجوز الرمي ف��ي الصباح لالبتعاد عن الزحام احلاصل  767 -
بعد الزوال )أذان الظهر(؟

النبــي ] رمــى بعد الــزوال في أيــام التشــريق، وكذلك فعل 
الصحابة.

هل ميكن تأخير الرمي إلى الليل؟ 768 -
نعــم، لقوله ]  ملن ســأله: رميت بعد ما أمســيت. فرخص له 

النبي ] في ذلك، وعلى هذا  فوقت الرمي ممتد إلى الفجر.

مريضة ال تس��تطيع أن ترمي، هل توكل من ينوب عنها في  769 -
الرمي؟

نعم لها ذلك.

م��ن لم تتمكن م��ن الرمي في هذا اليوم، فهل لها جمعه مع  770 -
اليوم التالي؟
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نعــم لهــا ذلــك، فترمــي عــن اليــوم الســابق، ثــم ترمــي عن 
احلاضر.

هل كل حاّجة مبقدورها جمع يومي الرمي في يوم واحد؟- 771
ال، فمن كانت قادرة على بلوغ مكان الرمي، باملشي أو الركوب 

إليه  فإنه يجب عليها أن ترمي كل يوم بيومه، وال جتمع.

هل يجوز توكيل املرأة  للرمي عن الرجل ملرضه؟ 772 -
يجوز أن ينوب الذكر عن األنثى في الرمي، والعكس جائز.

تعب��ت الزوجة من التجول في األس��واق وتريد من زوجها  773 -
أن يرمي عنها. فهل فعلها هذا صحيح؟

هذا ليس من العذر املســوغ لإلنابة، واملرأة ينبغي أن تتقي الله 
فــي أعمالهــا وطاعتها لــه ســبحانه، وجتعل وجودهــا لله وملا 

يرضيه، وتدخر طاقتها وجهدها للطاعات.

لو خش��ي الزوج عل��ى زوجته من الزحام ف��ي الرمي فناب  774 -
عنها، فهل فعله جائز؟

ينبغــي أن يغلــب على ظنه وجــود الزحام؛ ال  أنــه يريد راحة 
الزوجة، وإبعادها عما يتوهم أن فيه مشــقة، والغالب في هذا 

اليوم عدم وجود املشقة، وللعلم فاحلج هو جهاد النساء.

هل ميكن اإلنابة عن الصغيرخشية الزحام في الرمي؟ 775 -
نعم ينوب عنه وليه، أو أي مسلم.

ما حكم املبيت ألجل ليلة الثاني عشر من ذي احلجة؟ 776 -
هو من واجبات احلج.
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هل تختلف أعمال وما يتعلق بهذه الليلة عن سابقتها؟ 777 -
لها نفس األحكام.

بع��ض احلاج��ات ترمي آخر ه��ذه الليل��ة، أو قب��ل الفجر،  778 -
بحجة اتصال هذه الليلة مع اليوم التالي..هل هذا صحيح؟

  غير صحيح، وهذا فعل مصدره فتاوى ال دليل عليها، بل 
مجانبة ملا ثبت بفعل النبي ] والصحابة.

ما حكم رمي بعض احلاجات بعد الفجر، بحجة التيس��ير،  779 -
أو لإلبتع��اد ع��ن الزح��ام في نه��ار ي��وم التش��ريق التالي..ما 

التوجيه لذلك؟
هذا الفعل مخالف ملا مضى عليه النبي ] مع الصحابة، بل 
والعجب  الشرعية،  لألدلة  موافقته  لعدم  التيسير  من  ليس 
أي  هناك  ليس  اآلن  أنه  ونعلم  الزحام،  من  الفرار  تريد  ممن 
زحام ُيذكر في رمي اجلمرات! بل ونعلم يقينا أن غالب من 
ترمي بعد الفجر هي فئة الفتيات ومعهن الرجال وأصحاب 
السيارات، أي أن وسيلة النقل حتت أيديهم..فلم اإلستعجال 

املخالف لسنة النبي ]؟
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املبحث السابع عشر : 

يوم التشريق الثاني

ما أعمال هذا اليوم؟  780 -
أعمــال يــوم الثاني عشــر مــن ذي احلجــة: رمــي اجلمرات 
جميعهــا  )للصغرى والوســطى والكبرى( كل واحدة بســبع 
حصيــات، وذلك بعد الــزوال، ثم املبيت فــي منى ملن أرادت 

التأخر، أو ترك املبيت والوداع ملن أرادت التعجل بالسفر.

ما حكم رمي اجلمار في هذا اليوم؟ 781 -
يعّد من واجبات احلج.

هل رمي اجلمرات في هذا اليوم مشابه لليوم السابق؟ 782 -
نعم مثلها متاما، حتى في الدعاء.

هل التعّجل يكون في هذا اليوم؟ 783 -
نعــم، وذلــك بعد الرمــي، وأداء طواف الــوداع ملن وجب في 
ْعــُدوَداٍت َفَمن  ــاٍم مَّ حقــه، قال تعالــى: }َواْذُكــُروْا الّلَه ِفي َأيَّ
َر َفا إِْثــَم َعَلْيِه مِلَِن  ــَل ِفي َيْوَمــْنِ َفَا إِْثــَم َعَلْيِه َوَمــن َتَأخَّ َتَعجَّ

اتََّقى{. )البقرة:203(

ما معنى  اآلية السابقة؟ 784 -
تفســيرها أن مــن اتقــى الله في حجــه ارتفع عنــه اإلثم، وهو 

معنى قوله: ) رجع كيوم ولدته أمه ( سواء تعجل أو تأخر.
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ما املقصود بالتعجل؟ 785 -
يقصــد بالتعجل هو الفــراغ من أعمال احلج ، وإرادة اجللوس 

في مكة والسكن، أو اإلستعداد للسفر.

هل األفضل التعجل باملغادرة أو التأخر؟ 786 -
النبــي ]  لــم يتعّجــل في احلــج، واألمــر راجع إلــى احلاجة 
ورفقتهــا، فلها  التعجل، وإن تأخرت وباتت في منى فهذا لها 

فيه زيادة خير وأجر، وحتقيق للتقوى مع الله سبحانه.

هل كان النبي ]- 787 في حجة الوداع متعجال في املغادرة؟
ال لم يكن متعجا، بل حرص على الرمي بعد الزوال.

كيف ظهر حرص النبي ]- 788 في أداء الرمي للجمرات؟
كان النبي ] والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحّينون ويرتقبون 
زوال الشــمس ارتقابا تاما ، ثم يبــادرون الرمي من بعد زوال 
الشــمس وقبل أداء صاة الظهر، لقول عبد الله بن عمر [: 

»كنا نتحّن، فإذا زالت الشمس رمينا«.  رواه البخاري
وفعل الصحابة رضي الله عنهم سنة ُيقتدى بها، واألمر  للرمي 

ممتد من بعد الزوال إلى الفجر.

ديننا يس��ر وبعيد عن املشقة ، وقد يقع في هذا اليوم تصادم  789 -
بني احلجاج في الطرقات لرمي اجلمرات، فِلم ال نّيس��ر على 

احلجاج عامة،  بجواز الرمي قبل الزوال؟
التيســير  ينبغي أن يكــون وفق الضوابط الشــرعية، ومبا فهمه 
الصحابــة رضــي اللــه عنهم، ويــكاد أن يكون ابتــداء الرمي فيه 
إجمــاع للصحابة الكبار، ولذا علينا أن ننظر ابتداء إلى اليســر 
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في امتداد وقت الرمي في نهايته، وال ننظر إلى أوله!  

ه��ل ميك��ن أن يقع تص��ادم بني احلج��اج في ه��ذا اليوم، مع  790 -
التوسعة الهائلة ملكان رمي اجلمرات؟

مع التوسعة الكبيرة ملوضع رمي اجلمرات فإنه ميكن القول بأن 
الزحــام يكاد يكــون منعدما، ولله احلمد، حتــى في الطرقات 
ناحــظ حتــرك الناس مشــيا، واملتعجل عليــه أن ال يغيب عنه 
حــرص النبــي ] وصحبه على حتــري وترقب زمــن الرمي، 
وليتذكــر املتعجــل من أصحاب الســيارات خاصــة أن تأخره 
لزمن يســير فيه خير عظيم لتطبيقه الهــدي النبوي، وخلروجه 

عن اخلاف في املسألة.

ما أمثلة اإلضطرار الذي يحتاج فيه لتيسير الرمي قبل الزوال؟- 791
من ذلك حجوزات الســفر بالطائرة، أما املسافر بالسيارة فهذا 

ليس ضمن اإلضطرار في التعجل بالرمي.

بعض احلجاج واحلاجات يؤدون الرمي بعد الفجر، تيسيرا  792 -
على أنفسهم، فهل فعلهم صواب؟

هذا مخالف للسنة، ويخشى أن تكون عليهم الفدية.

ه��ل ال ب��د أن حتض��ر النس��اء لرمي اجلم��رات م��ع الرجال  793 -
لينظرن إن كان هناك زحاما فيوكلن الرجال بالرمي عنهن؟

نعــم يشــترط هــذا، ألنه يغلــب على الظــن في هــذا اليوم أن 
الزحــام متوقــع فقــط للســيارات عنــد الــزوال وبعــده قليا، 

واملتعجل مبقدوره أن يرمي عن نسائه صاحبات العذر.

لو جلست املسلمة بعد الرمي داخل حدود منى )عند مكان  794 -
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رمي اجلمرات( ألداء بعض احلاجيات مثل التسوق واألكل، 
ودخل عليها الليل هل يلزمها الرمي في اليوم التالي ؟

نعم ، يلزمها ذلك لدخول الليل عليها وهي في منى باختيارها، 
لألثر الوارد عن عمر [ أنه إذا ادركه املساء فإنه يلزمه البقاء.  

رواه البيهقي

الزح��ام  في يوم التعجل )الثاني عش��ر( يكون ش��ديدا وقد  795 -
تتأخر الس��يارات في اخلروج حتى بعد مغيب الشمس، فهل 
يل��زم املتعجلة البق��اء إلى اليوم التال��ي إن تأخر خروجها من 

منى؟
ال يلزمها، ألنها إن نوت اخلروج وبذلت الســبب، لكن منعها 
الزحــام - وهذا ليس باختيارها - فلها أن متضي ألداء طواف 

الوداع ليا، ثم تغادر مكة.

من نوت املغادرة والتعجل ، لكنها لم تتمكن من الرمي إال  796 -
في الليل.. فهل لها املغادرة وعدم املبيت إلى اليوم التالي؟

نعم ، متى ما كان في نيتها املغادرة أو التعجل فلها اخلروج، وال 
شيء عليها لو رمت في الليل ثم طافت الوداع وسافرت.

متى تعتبر احلاجة خارج منطقة منى؛ بعد رميها للجمرات،  797 -
وال يلزمه املبيت فيها إلى اليوم التالي؟

إذا رمــت جمــرة العقبــة الكبرى، والتــي هي قريبة مــن نهاية 
حــدود منى ، ثــم ابتعــدت عنها إلى اخلــارج قليــا تكون قد 

خرجت من منى، وال يلزمها املبيت.

م��ن ال تري��د املبيت في من��ى بعد الفراغ م��ن الرمي في هذا  798 -
الي��وم، وتريد أن جتلس في مكة )العزيزية( أو بجوار الكعبة، 
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هل هذا جائز؟
ال بــأس فــي هــذا، وال يلزمهــا الحقــا املبيــت مــا دامــت نيتها 

التعجل.

ه��ل األفض��ل مل��ن رم��ت اجلم��رات و أرادت التأخ��ر ف��ي  799 -
سفرها: املبيت في العمارة، أو املبيت في منى؟

املســلمة حترص على كل عمل يقربها إلى الله ســبحانه، وفي 
املبيت حتقيق لشعيرة من شعائر احلج وزيادة في اخلير والتقوى 
ــَر َفا إِْثــَم َعَلْيِه مِلَِن  مــع الله ســبحانه، والله قــال: }َوَمن َتَأخَّ

اتََّقى{.

ام��رأة حائ��ض، وتري��د التعج��ل، ه��ل يج��ب عليه��ا رمي  800 -
اجلمرات، وطواف الوداع ؟

عليهــا فقــط رمــي اجلمــرات،  أما طــواف الوداع يســقط عن 
احلائض  إن تعجلت السفر، ولم يتسع لها الوقت للمكث في 

مكة حتى تطهر.

ام��رأة حائ��ض  تري��د أن تس��افر، فهل توكل عنها ش��خصا  801 -
للرمي؟

نعم يجوز ذلك، ويسقط عنها طواف الوداع.

ش��خص ناب في الرمي عن زوجته، وأمرها أن تطوف في  802 -
نفس الوقت أي بعد الزوال مباشرة. فهل هذا صحيح؟

ينبغي عليه أن يجعل هناك فاصا بينهما حتى ال يسبق طواف 
الوداع فعله ، وميكن أن يعلمها ببدء الطواف مثا من الهاتف 
اجلوال، وله أيضــا أن يأمرها بتأخير الطواف، لتكون بانتظاره 
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ويطوف معها للوداع.

ه��ل يجوز تأخي��ر رمي جم��ار اليوم احلادي عش��ر والثاني  803 -
عشر إلى اليوم الثالث عشر )آخر يوم( ؟ 

نعم يجوز للعذر، وهو نوع من التنفيس واليسر،  وصّح عن النبي 
] اجلــواز فــي ذلك ألهل األعذار ، وعليهــا أن ترمي بالترتيب؛ 
الصغــرى، ثم الوســطى، ثم الكبــرى عن يوم احلادي عشــر، ثم 
الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا، وإذا 
ضــاق عليها الوقــت وقد أّخرت الرمــي إلى اليوم الثالث عشــر 

وخشيت غروب الشمس فإنها ترمي عن كل يوم في مكانه.
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املبحث التاسع عشر : 

يوم التشريق الثالث 

ما أعمال هذا اليوم؟ 804 -
أعمال اليوم الثالث عشر من ذي احلجة: الرمـــي للجمرات 
الثاث مثـــل األيام الســابقـــة، ثم من شــاءت املغادرة فعليها 
طواف الوداع، متى ما قُرب وقت السفر وأرادت اخلروج من 

مكة.

ما حكم أعمال هذا اليوم؟ 805 -
الرمي للجمرات، وطواف الوداع يعّدان من واجبات احلج.

ما كيفية الرمي في هذا اليوم؟ 806 -
مشابه للرمي في األيام السابقة.

هل هناك مبيت في هذه الليلة؟ 807 -
ال ، فقط الرمي، وليس عليها مبيت حتى ولو أرادت اجللوس 

في منى بعد ذلك. 

من أرادت أن تتأخر بعد هذا اليوم في مكة لبعض األعمال،  808 -
هل عليها من عبادة معينة؟

ال شــيء عليها، ولها أن جتلس القدر الــذي تريده  من األيام، 
مــع مواظبتهــا على الصاة في احلــرم والدعاء  إن تيســر لها، 

وإذا حان وقت خروجها فعليها أن تطوف للوداع.
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م��ن كانت معتادة عل��ى صيام األيام البيض هل ُيش��رع لها  809 -
صيام الثالث عشر من ذي احلجة؟

ال يصح صيام هذا اليوم باعتباره أحد أيام التشريق، وهو يوم 
عيد.

هل عليها شيء إن تعّمدت الصيام؟- 810
نعم، يخشــى عليها مــن اإلثم ملخالفتها الهــدي النبوي الدال 

على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر.
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املبحث العشرين: 

طواف الوداع

ما حكم طواف الوداع؟ 811 -
يعّد من واجبات احلج عند جمهور الفقهاء.

هل هناك مالبس معينة لطواف الوداع؟ 812 -
ال، تكون املرأة في مابسها املعتادة، وتدعو الله مبا تشاء.

هل يشترط تواجد احملَرم مع املرأة لطواف الوداع؟ 813 -
ال يشترط، لكنه أفضل لرعايتها وتيسير الطواف لها..

هل ُيشترط رفع النقاب ونزع القفازين لطواف الوداع؟ 814 -
ال يشترط هذا للوداع.

ما كيفية طواف الوداع؟ 815 -
يكون بأداء طواف ســبعة أشواط، ثم أداء ركعتن خلف املقام 

إن تيسر ذلك.

م��ن طاف��ت ال��وداع ول��م تص��لِّ خل��ف املق��ام. ه��ل فس��د  816 -
طوافها؟

لم يفسد طوافها، والركعتان من السن املؤكدة .

م��ن لم تتمكن من أداء الركعتني بس��بب الزحام  إال خارج  817 -
احلرم، فهل فعلها مشروع؟
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نعم  مشروع، وال شيء عليها إن شاء الله.

م��ن انتق��ض وضوؤه��ا أثن��اء الط��واف نتيج��ة للزح��ام. ماذا  818 -
تعمل؟

إن تيســر إعــادة الوضوء فهــو األفضــل، وإال نتيجــة للزحام 
وللمشقة الداعية إلى مواصلة الطواف خاصة في هذه الفترة، 

فيجوز املواصلة في الطواف فقط من غير وضوء، للعذر.

هل في طواف الوداع سعي؟ 819 -
ليس في طواف الوداع ســعي، إال من كان عليها سعي سابق، 

فيلزمها أن تسعى.

هل جميع احلجاج عليهم طواف وداع؟  820 -
  ال، فإنــه يســقط عــن احلائــض والنفســاء، وعــن املعــذور 

كاملريض.

من حبس��ها الزحام عن بل��وغ احلرم ألداء ط��واف الوداع،  821 -
فتركته خشية فوات موعد الطائرة..ماذا عليها؟

إن بذلت السبب والوقت الكافي، فا شيئ عليها من الفدية، 
ولها أن تترك طواف الوداع خشــية فــوت الرحلة ..فالواجب 

يسقط بالعجز.

لو كان موعد السفر في الليل، وقامت احلاجة بأداء طواف  822 -
الوداع في الصباح، ما حكم فعلها؟

فعلها صحيح، ولعل هذا من باب التيســير لها لوجود الزحام 
في الوصول للحرم، ثم ألداء الطواف وقد يكون عليها سعي،  
إن لم تقم بطواف اإلفاضة والســعي، ثم العودة إلى الســكن، 
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وكذا في زمن الوصول للمطار في موعد مناسب للسفر.

هل على أهل ُجدة طواف للوداع؟ 823 -
نعم، فمن أراد منهم اخلروج جلدة طاف للوداع. 

هل يجب الوداع على أهل مكة؟ 824 -
ليس على أهل مكة طواف وداع.

ه��ل األفض��ل التأخر ف��ي مكة بع��د احل��ج، أو التعجل في  825 -
العودة؟

الواجــب التعجــل بالعــودة؛ لقولــه ]: » الســفُر قطعــٌة مــن 
العــذاب، مينــع أحدكــم طعامــه وشــرابه، فإذا قضــى أحدكم 

نهمته -حاجته- فليعجل إلى أهله «.  رواه البخاري ومسلم

هل من طافت الوداع عليها أال تخرج بظهرها من بيت الله  826 -
احتراما له؟

ال صحة ملثل هذا الفعل واالعتقاد.

إذا ل��م تُطْف املرأة اإلفاضة بس��بب احليض، واس��تمر معها  827 -
العذر. فماذا تفعل وأهلها يريدون املغادرة؟

مبقدورها الســفر، ثم تعود بعد طهرها لتؤدي طواف اإلفاضة 
والسعي، وإن كان السفر مرة ثانية ملكة متعذرا فإنها حتتاط من 
ســقوط الدم بأي أمر ) تستثفر(، وُيشرع لها أن تطوف بالبيت 

للعذر في عدم القدرة على تأخير ركن من أركان احلج.

امرأة لم تطف اإلفاضة ولم تعمل س��عي احلج، فهل يكون  828 -
عليها طواف اإلفاضة، ثم الوداع ثم السعي؟
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ال، لكن عليها طواف واحد ثم السعي.

كيف ميكن فهم احلكم السابق؟  829 -
طــواف الــوداع واجب، بينمــا طواف اإلفاضة ركــن، فيمكن 
جعــل الواجــب حتت الركــن، فتطــوف طوافا واحدا )ســبعة 

أشواط وبعده ركعتن(، ثم تسعى.

هل ُيؤثر وجود الس��عي بعد الط��واف، علىأن الطواف لم  830 -
يصبح آخر شيء تفعله احلاجة في مكة؟

ال يؤثر، ألن أم املؤمنن عائشة أّدت العمرة كاملة، وكان السعي 
والتقصير آخر شيء عملتهما ولم يؤثر ذلك على وداعها.

ام��رأة حاض��ت قبل احل��ج ولم ت��ؤد العم��رة، وأدت احلج  831 -
مفردة، هل تستطيع أن تؤدي العمرة قبل املغادرة ؟

نعم، وقدوتها في هذا أم املؤمنن عائشة رضي الله عنها.

م��ا مق��دار اجلل��وس بع��د ط��واف ال��وداع ف��ي مك��ة قب��ل  832 -
املغادرة؟

يكون بقدر ما أن يجتمع الرفقة من طوافهم، ولو احتاج احلاج 
إلى النوم اليسير فا بأس بذلك قبل سفره.

من طافت الوداع ثم جلس��ت في مكة ألسباب طارئة. هل  833 -
تعيد الوداع؟

إن أطالــت في اجللــوس، فعليها أن تطوف مــرة أخرى، حتى 
يكون آخر عهدها بالبيت الطواف.

ماذا تفعل املريضة العاجزة عن طواف اإلفاضة والسعي إذا  834 -
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استمر بها املرض، وتريد رفقتها السفر؟
ميكن أن حُتمل في عربة وُيطاف به، وإن لم تتمكن من الطواف 
لسوء حالتها الصحية واضطرت إلى املغادرة فتكون في حكم 
احملصر، ويتبقى في حقها اإلفاضة والسعي تفعلهما في وقت 

آخر، وعليها الفدية إن فعلت محظورا قبل أداء الطواف.

هل يجوز تقدمي طواف الوداع قبل الفراغ من أعمال احلج  835 -
)املبي��ت والرمي ( مل��ن كانت مريضة، ووكل��ت غيرها بتلك 

األعمال، حلاجتها للسفر؟
ال يجــوز ذلــك؛ ألن طــواف الوداع لــم يكن آخــر األعمال، 
واملريضــة يســقط عنهــا هــذا الطــواف، ألن الواجب يســقط 

بالعذر.

ترك��ت حاجة م��ن غير عذر ط��واف الوداع متعم��دة. ماذا  836 -
عليها؟

اإلثم، لتعمدها التفريط بالواجب، وعليها فدية ترك واجب.

من تركت طواف الوداع ناس��ية، ثم عادت إلى مكة لفعله.  837 -
هل عملها صحيح؟

عملها صحيح، وال شيء عليها لعودتها إليه.

هل يجوز بعد الفراغ من أعمال احلج عمل عمرة لألم، أو  838 -
ألحد من األقارب، أو لها؟

األحــوط ترك ذلك لعدم فعــل الصحابة رضي الله عنهم مثل 
هذا األمر.

هل على الصغير طواف للوداع؟ 839 -
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الصغير مثل الكبير في هذه العبادة، إن لم يكن عليه مشقة.

هل يجوز للحاجة أن تأخذ ماء زمزم إلى بيتها وأهلها؟ 840 -
نعم يجوز ، فعن عائشة رضي الله عنها:  أنها كانت حتمل من 
مــاء زمزم وتخبر أن رســول الله ] كان يحمــُل ماء زمزم في 

األداوى والِقَرب، وكان يُصبُّ على املرضى وُيسقيهم.

طواف الوداع هل هو للحج، أو  له تعّلق بالعمرة أيضا؟ 841 -
طــواف الــوداع واجــب في احلج وذهــب بعــض العلماء إلي 

استحبابه في العمرة     .

ما الدليل على هذا احلكم؟ 842 -
عــن  احلارث بــن أوس قال: قال رســول اللــه |: )من حج 

فليكن آخر عهده الطواف بالبيت(.   صحيح رواه أحمد

متى تطوف الوداع من تأخرت في مكة؟ 843 -
تطوف قبل أن تنصرف وتغادر مكة.

متى آخر وقت ألداء طواف الوداع؟ 844 -
ال وقت محدد له ما دام احلاجة متواجدة في مكة.

م��ن كان��ت عليها فدية بس��بب خط��أ في عمل م��ن أعمال  845 -
احلج، هل يجب عليها اجللوس في مكة لعمل الفدية؟

ال يجــب عليها ذلك، ولهــا التوكيل في عملهــا، كأن تعطيها 
ملصرف الراجحي لينوب عنها في األداء.

هل يحرم شراء أي شيء من مكة بعد طواف الوداع؟ 846 -
ال يحرم، ولكنه مباح لألمر اليســير الذي ال يستغرق زمنا في 
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التجول باألسواق.

من وصلت جدة أو املطار هل مبقدورها الشراء منهما؟ 847 -
نعم، لها ذلك ألنها أصبحت خارج حدود مكة.

من وصلت إلى املطار..ثم عِلمت بتأخر الطائرة ملدة كبيرة  848 -
ورجعت إلى مكة لتغادرها في وقت آخر..هل عليها طواف 

للوداع قبل املغادرة؟
ليــس عليهــا ذلــك، فالعبــرة بخروجهــا األول، ال بخروجها 

الثاني.
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املبحث احلادي والعشرين:

ما بعد الفراغ من احلج

ما املشروع فعله بعد قضاء املناسك؟ 849 -
ُيشــرع اإلكثار من ذكر الله تعالى، امتثاال لقوله تعالى: }َفإَِذا 
َناِسَكُكْم َفاْذُكُروْا الّلَه َكِذْكِرُكْم آَباءُكْم َأْو َأَشَدّ ِذْكرًا{ َقَضْيُتم َمّ

)البقرة:200(

ما احلكمة من هذا الذكر بعد الفراغ من العبادة؟ 850 -
قــال الشــيخ ابن عثيمن رحمــه الله:  »وذلك أن اإلنســان إذا 
فرغ من العبادة رمبا يلحقه كســل أو ملل فيغفل عن ذكر الله، 
فأمر الله تبارك وتعالى أن يذكر اإلنســان ربه إذا قضى نسكه، 

ألن اإلنسان مظنة الغفلة«.

: ) احلج املبرور ليس له جزاء إال اجلنة(؟ ما معنى قوله ]- 851
أي العبادة التي لم  يخالطها إثم وال معصية. 

هل األجر السابق يشمل حج التطوع؟ 852 -
نعم، هو للفريضة والتطوع.

م��ا الذي ينبغي عل��ى من وّفقها الله إلمتام نس��كها من حج  853 -
وعمرة ؟

مْن َمّن الله عليها بعبادة وجب عليها ابتداء شكر ربها لتوفيقه  
لهــا، ثم تســأله تعالى قبولهــا ، وعليها أن تعلــم أن توفيق الله 
تعالــى إياهــا للعبــادة نعمة يســتحق ســبحانه الشــكر عليها ، 
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فإذا شــكرت الله وســألته قبولها، فإنه حري بأن يقبلها ، ألن 
اإلنسان إذا ُوفق للدعاء فهو حري باإلجابة، وإذا ُوفق للعبادة 

فهو حري بالقبول.

ما داللة القبول لعمل احلاجة بعد عودتها؟ 854 -
أن  تكون احلاّجة بعد الفعل أفضل طاعة مما كانت عليه قبله.

ه��ل هن��اك من عالم��ات تظهر عل��ى املوفقة ف��ي أداء احلج  855 -
والعمرة؟

نعــم، فللطاعــات عامات تظهر علــى ظاهر فاعلهــا وباطنه 
أيضــا، ومن هــذه العامات انشــراح الصدر وســرور القلب 
وراحته ، وان ُتوفق حلســنة بعدهــا ، وهذا من رضا الله عليها 
أن ميّن عليها بعمل آخر صالح يرضى به عنها، وكذا اكتسابها 

العلم النافع من احملاضرات.    

ما آثار احلج على العامل؟ 856 -
مــع مــا ســبق ذكــره ، فمن آثــار احلــج التعــرف علــى أحوال 
املســلمات، وتذكــر نعمــة الله عليها مــع ما ترى مــن تفاوت 
الناس في اخليرات، وأيضا تعويد النفس على الصبر واخلشونة 
والتعب، ملعرفة ما هي فيه من رفاهية ويسر، وأن تكون راغبة 

في اآلخرة زاهدة في املعاصي.

م��ن وفقها الل��ه إلرت��داء احلجاب ط��وال فترة احل��ج، ماذا  857 -
يستلزم عليها بعد العودة من احلج؟

من أكرمها الله بإرتداء احلجاب في فترة احلج، عليها أن تتذكر 
مقدار حب الله لها أن يســر لها الوفادة إليه بالضيافة والزيارة 
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وأداء ركــن عظيــم، فحري بهــا أن تكمل التعلق ملــا يحبه الله 
وجعله لها سترا مباركا، وال تنزعه مبجرد العودة لبلدها، فالله 
أحق أن تطيعه وال تخجل عن فعل ما يحبه، وهو الداللة على 
اإلقــدام حليــاة كرمية جديــدة مع من يحب لهــا كل خير؛ وهو 

الرحمن الرحيم.

ما حكم الرجوع للمعاصي بعد احلج؟ 858 -
الرجــوع إلى املعاصــي بعد الطاعات نكســة عظيمة، ذلك أن 
مــن نّقت صحيفتها، كما قال النبي ]: »احلج املبرور ليس له 
جــزاء إال اجلنة« رواه البخاري، وقــال ]: »من حج فلم يرفث 
ولــم يفســق رجع – يعنــي من ذنوبــه – كيــوم ولدته أمــه« رواه 

فه أن تسّود صحيفتها بسيئات بعد احلج. البخاري، فمن السَّ

التصميم  بالعودة للمعاصي بعد أداء احلج.. هل يؤثر على  859 -
قبول العبادة؟

هــذا قصد قبيــح، ومنهج دال على عدم توقيــر لله الذي يعلم 
الســر وأخفى، وهل هناك من تضمن أن الله تقبل منها حجها 
وغفــر لها ما ســلف لتكــون عازمة للعــودة للمعاصي متى ما 

رجعت من احلج!

بعض النس��اء تقول: لنفعل ما نش��اء من املعاصي ونذهب  860 -
للحج ليتم مغفرة ما سلف..فماذا يقال لهن؟

ُيقــال لهن: أين اإلخاص بصــدق التوبة والندم على ما فات 
لتتحقق لكــّن املغفرة في احلج؟ ويقال لهن: هل كل من أدت 
احلــج نزلت عليهــا املغفرة، وتقبل الله صالح عملها؟ فشــتان 

بن املشابهة في أعمال احلج.. وبن قبولها عند الله تعالى.
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ط��وال احل��ج كانت احلاجة تس��أل عن كل صغي��رة وكبيرة  861 -
فيه..فهل يتعلم لنفسها من هذا أمورا بعد احلج؟

نعم، فعليها بعد احلج أن تسأل عن أمورها كلها؛ هل هي وفق 
الشــرع، ومبا يحبه الله تعالى، أو فيها مخالفات؟؛ لتكون مثل 
احلال التي ســارت عليها حينما سألت عن كل صغيرة وكبيرة 

في احلج، ومتسكت به ملا كانت في احلج.

م��ا النصيح��ة التي ميكن توجيهها للفتاة التي أدت مناس��ك  862 -
العمرة واحلج؟

يقــال لهــا: مــن توفيق اللــه وحبه لها أن يّســر لهــا املضي إلى 
بيتــه لتكــون ضيفة عليــه، وهي تأمل أن يشــملها اللــه بفضله 
ورضوانــه وقبــول قولهــا وعملهــا، وكانت في توقيــر لله في 
مابســها وقولهــا وفعلهــا، فعليها أن تســتمر في هــذا املنهج 

املبارك إذا رجعت إلى بلدها وحياتها املعتادة.

من يّس��ر الله له��ا أداء العمرة واحلج، ه��ل تنقطع عن هذه  863 -
األعمال؟

من توفيق الله ملن يشاء، والعامة الدالة على حبه لها أن يِوفق 
من يشــاء ملا يحــب، لذا فالواجب اإلســتمرار بهــذه األعمال 

املباركة.
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املبحث الثاني والعشرين:

موجز شرح العمرة واحلج

أوال :حج التمتع. 

تبــدأ املســلمة بالعم��رة، وهي أن حتــرم من امليقــات، فتنــزع النقاب 
والقفازيــن، ثــم تهّل بالعم��رة بقولهــا: )لبيك بعمــرة(، وتبتعد عن 

محظورات اإلحرام.

 ثم تتوجه إلى بيت الله، وعليها الطواف ســبعة أشــواط، وتدعو مبا 
يتيسر لها، ثم بعد الفراغ من الطواف  تصلي ركعتني، وبعدها لها أن 
تشــرب من ماء زمزم ، ثم تتوجه إلى احلجر األسود فتكبر، مستلمة 

أو مشيرة له من بعيد.

 وبعد ذلك تتوجه إلى الصفا، وتقول الدعاء الوارد عليه، ثم تسعى 
مــن الصفــا إلى املــروة، ولها أن تدعو مبا تشــاء، ثــم إن بلغت املروة 

تكون قد أجنزت شوطًا كامًا.

وتبــدأ الش��وط الثاني مــن املروة إلــى الصفــا، وتقول نفــس الدعاء 
الذي قالته عند الصفا ، ويكون نهاية السعي في الشوط السابع عند 

املروة.

ثــم بعــد ذلك تقّص��ر بأخذ بقدر أمنلــة ) طرف األصبــع( من أطراف 
شعرها.

ثم تتمتع مبا كان محّرما عليها أثناء فترة اإلحرام.
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فــي يوم )الثامن م��ن ذي احلجة(  تبدأ أعمال احلــج، وليس على املرأة 
لباس معن للحــج، لكنها ال ترتدي النقاب والقفازين، وتهّل باحلج، 
قائلة: ) لبيك بحج( وبعدها التوجه إلى منى إن تيســر ذلك، مع قصر 

الصاة فقط.

ولو ذهبت احلاجة إلى عرفة من الليل ابتعادا عن الزحام، ومحافظة 
منها على أداء ركن احلج في اليوم التالي براحة ؛ فلها ذلك.

فــي اليــوم التالي )التاس��ع من ذي احلج��ة( يكون هنــاك التوجه إلى 
منطقــة عرفات، فتصلي فيها احلاجة الظهــر والعصر قصرا وجمعا، 

وجتلس للدعاء والذكر وقراءة القرآن.

وبعد مغيب الشــمس تنطلق إل��ى منطقة مزدلفة، فتصلي بها املغرب 
والعشاء قصرا وجمعا، ثم تبيت فيها.

وال بأس عليها باخلروج منها بعد منتصف الليل، أو ذهاب أكثره.

وإن بقيت في مزدلفة فُيشــرع لها أداء صاة الفجر من يوم )العاش��ر 
من ذي احلجة( في أول الوقت، ثم يســتحب لها التوجه إلى املشــعر 

احلرام لتذكر الله وتدعو عنده، حتى يسفر الوقت.

وفــي ) الي��وم العاش��ر من ذي احلج��ة(  تتوجه احلاجة إلــى بيت الله 
فتطوف لإلفاضة وتســعى، ثم تقّصر من شــعرها ، وبعد ذلك ترمي 
جمرة العقبة الكبرى، وعليها الهدي، وأعمال هذا اليوم ال يشــترط 

فيها الترتيب. 

ولو تركت احلاجة الطواف والســعي بسبب الزحام إلى يوم بعده أو 
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مع الوداع فا بأس بهذا.

وفي الليل تتوجه إلى منطقة منى للمبيت فيها.

وفــي يـــــوم )احلادي عش��ر من ذي احلج������ة( على املــرأة أن ترمـــي 
اجلمــرة الصغرى والوســطى والكبــــرى بعد الــزوال، وعليــــها في 

الليـــــل املبيت فـــي منى.

وفــي يــوم )الثاني عش��ر م��ن ذي احلج��ة( ترمــي اجلمــرة الصغرى 
والوسطى والكبرى، ثم بعد ذلك إن شاءت املغادرة من مكة فعليها 

أداء طواف الوداع.

وإن شــاءت التأخر، وهو أفضل لها، فتبيــت في منى ليا، أو تكون 
في سكنها.

وفي يوم )الثالث عشر من ذي احلجة( ترمي اجلمرة الصغرى والوسطى 
والكبــرى بعــد الــزوال، ثم تطــوف الــوداع ولها املغــادرة من مكة.

ثانيا : حج الِقران :
من  أرادت حج القران فإنها تهّل باحلج  والعمرة من امليقات بقولها: 
) لبيك عمرة بحج( ثم تتوجه إلى مكة فتطوف للقدوم، وتختار إما 
أن تسعى مع طوافها، أو تؤخر السعي مع اإلفاضة ) أي: عليها سعي 
واحد(، ثم بعد ذلك  ال تقص من شعرها، وتبقى على إحرامها إلى 

يوم النحر، وتكون قد أدخلت العمرة باحلج.
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فــــي ي���وم التروي���ة تدخل احلاجة في نســك احلــج، وتعمل مثل ما 
يعمله احلجاج في هذا اليوم.

وفي يوم عرفة، تفعل مثلهم أيضا، وكذلك في ليلة مزدلفة.

في اليوم العاشر )يوم النحر( عليها األعمال التالية: الرمي، والنحر 
)الهدي(، والتقصير،  ثم طواف اإلفاضة، فإن كانت قد ســعت مع 
القدوم فا يشرع لها السعى مرة ثانية، وإن لم تسع قبل ذلك فعليها 

السعى مع اإلفاضة، ثم التحلل من اإلحرام.

وفي سائر األيام تفعل مثل ما يفعله بقية احلجاج.

ثالثا : حج اإلفراد
وفيــه أداء للحــج فقط، وتفعل املفــردة من يوم الترويــة  مثل أعمال 
القارن، إال أنه ال يجب عليها  قبل هذا طواف وســعي للقدوم  قبل 
احلــج، ألن عليهــا أعمــال احلج فقــط، ولو طافت وســعت للقدوم 
فهو مســتحب لها، وهذا الســعي ) فقط(  سُيســقط عنها سعي احلج 
بعــد اإلفاضة، وأيضا ليس عليها النحر )الهدي( في أيام التشــريق، 
وبقية أعمال احلج تتشــابه فيها املفردة مع املتمتعة واملقرنة في األيام 

التالية.
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من األدعية املأثورة

=           ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
النار، وفتنة  النار، وعذاب  اللهم إني أعوذ بك من فتنة    =
الفقر،  فتنة  وشر  الغنى،  فتنة  وشر  القبر  وعذاب  القبر، 

اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة املسيح الدجال.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل واملأثم واملغرم.    =
اللهم اغسل قلبي مباء الثلج والبرد، وَنِقّ قلبي من اخلطايا كما    =
نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد بيني وبن خطاياي 

كما باعدت بن املشرق واملغرب. 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، واجلن والهرم     =
احمليا  فتنة  ومن  القبر،  عذاب  من  بك  وأعوذ  والبخل، 

واملمات.
الشقاء،  ودرك  الباء،  جهد  من  بك  أعــوذ  إني  اللهم      =

وسوء القضاء، وشماتة األعداء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح       =
لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها 
واجعل  خير،  كل  في  لي  زيادة  احلياة  واجعل  معادي، 

املوت راحة لي من كل شر.
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اللهم إني أسألك الُهدى، والُتقى، والعفاف، والغنى.   =
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك،     =

وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال يخشع، ومن    =

نفس التشبع، ومن دعوة ال يستجاب لها.

لم  ما  إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر  اللهم       =
أعمل.

اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت     =
وليها وموالها.

وأطل  أعطيتني،  فيما  لي  وبــارك  وولــدي،  مالي  أكثر  اللهم        =
حياتي على طاعتك، وأحسن عملي واغفر لي.

ال إله إال الله العظيم احلليم، ال إله إال الله رب العرش       =
األرض  ورب  السموات  رب  الله  إال  إله  ال  العظيم، 

ورب العرش الكرمي.

نفسي طرفة عن،  إلى  تكلني  أرجو فا  اللهم رحمتك        =
وأصلح لي شأني كله ال إله إال أنت.

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملن.      =

اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك،        =
ماض فّي حكمك، عدل فّي قضاؤك، أسألك بكل اسم 
هو لك، سّميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو عّلمته 
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أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، 
أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجاء حزني، 

وذهاب همي.
اللهم مصّرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.   =

يا مقلب القلوب ثّبت قلبي على دينك.    =
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة.   =

اللهم أحسن عاقبتنا في األمور كلها، وأِجرنا من خزي    =
الدنيا وعذاب اآلخرة.

الهدى  أســألــك  إنــي  اللهم  وســددنــي،  إهــدنــي  اللهم     =
والسداد.

علي،   تنصر  وال  وانصرني  علي،  تعن  وال  أعني  رب    =
إلي،  الهدى  ويسر  واهدني  علي،  متكر  وال  لي  وامكر 
وانصرني على من بغى علّي، رب اجعلني لك شكارا، 
إليك  إليك مخبتا،  لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، 
وأجب  حوبتي،  واغسل  توبتي،  تقبل  رب  منيبا،  أواها 
لساني،  وســدد  قلبي،  واهــد  حجتي،   وثبت  دعوتي، 

واسلل سخيمة قلبي.
اللهم إني أعوذ  بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن    =

شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي.

اللهم إنك عفو كرمي حتب العفو فاعف عني.   =
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وحب  املنكرات،  وترك  اخليرات،  فعل  أسألك  إني  اللهم    =
قوم   فتنة  أردت  وإذا  وترحمني،  لي  تغفر  وأن  املساكن،  
فتوفني غير مفتون،   وأسألك حبك،  وحب من يحبك،   

وحب  عمل  يقربني  إلى  حبك.

اللهم إني أسألك من اخلير كله عاجله وآجله، ما علمُت      =
منه وما لم أعلم، وأعوُذ بَك من الشّر كله عاجله وآجله، 
ما علمُت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما 
سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك 

منه عبدك ونبيك. 
باإلسام  واحفظني  قائما،  بــاإلســام  احفظني  اللهم      =
قاعدا، واحفظني باإلسام  راقدا،  وال تشمت بي عدوا 
والحاسدا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، 

وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

وبن  بيننا  بــه  حتــول  مــا  خشيتك  مــن  لنا  اقسم  اللهم    =
معاصيك، و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقن 
ما تهّون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل 
ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال جتعل 
الدنيا أكبر همنا، وال مبلغ  مصيبتنا فى ديننا، وال جتعل 
علمنا، وال إلى النار مصيرنا، والتسلط علينا بذنوبنا من 

ال يخافك وال يرحمنا .
البخل،  من  بك  وأعوذ  اجلن،  من  بك  أعوذ  إني  اللهم       =
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ُأرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من  وأعوذ بك من أن 
فتنة الدنيا وعذاب القبر.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما    =
أنَت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجّدي وخطئي 

وعمدي، وكل ذلك عندي.
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وال يغفر الذنوب    =
إنك  وارحمني،  عندك،  من  مغفرة  لي  فاغفر  أنت،  إال 

أنت الغفور الرحيم.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك    =
إله  ال  بعزتك  أعوذ  إني  اللهم  خاصمت،  وبك  أنبت، 
واجلن  ميوت،  ال  الذي  احلي  أنت  تضلني،  أن  أنت  إال 

واإلنس ميوتون.
إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك،  اللهم    =
والفوز  بــر،  كل  من  والغنيمة  إثــم،  كل  من  والسامة 

باجلنة، والنجاة من النار.

اللهم اجعل أوسع رزقك علّي عند كبر سني، وانقطاع    =
عمري.

اللهم اغفر لي ذنبي، ووّسع لي في داري، وبارك لي في    =
رزقي.

اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه ال ميلكها    =
إال أنت.
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اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق واحلرق،      =
وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند املوت، وأعوذ بك 
أن أموت في سبيلك ُمْدبرًا، وأعوذ بك ان أموت لديغا.

اللهم إني أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ    =
بك من اخليانة فإنها بئست البطانة.

والبخل،  العجز والكسل، واجلن  أعوذ بك من  إني  اللهم    =
والهرم والقسوة والغفلة، والعيلة والذلة واملسكنة، وأعوذ 
بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق، والنفاق والسمعة 

والرياء، وأعوذ بك من سييء األسقام.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والِقلة والِذلة، وأعوذ بك    =
من أن َأظلم أو ُأظلم.

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار املقامة، فإن    =
جار البادية يتحول.

ال  دعاء  ومن  يخشع،  ال  قلب  من  بك  أعوذ  إني  اللهم    =
ُيسمع، ومن نفس ال تشبع، ومن علم ال ينفع، أعوذ بك 

من هؤالء األربع.

اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن    =
ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار 

املقامة.
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اللهم إني أسألك اجلنة، وأستجير بك من النار.   =
اللهم فقهني في الدين.   =

اللهم إني أعوذ بك أن ُأشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك    =
ملا ال أعلم .

وزدني  ينفعني،  ما  وعلمني  علمتني،  مبا  انفعني  اللهم    =
علما.

وعمًا  طيبًا،  ورزقــًا  نافعًا،  علمًا  أسالك  إنــي  اللهم    =
متقبًا.

الصمد،  األحد  الواحد  بأنك  الله  يا  أسألك  إني  اللهم    =
الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد؛ أن تغفر 

لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني أسألك بأن لك احلمد، ال إله إال أنت وحدك    =
ال شريك لك، املنان، يا بديع السموات واألرض، يا ذا 
اجلال واإلكرام، يا حي ياقيوم إني أسألك اجلنة، وأعوذ 

بك من النار.
رب اغفر لي، وتب علّي، إنك أنت التواب الغفور.   =

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك    =
في  القصد  وأسألك  والغضب،  الرضا  في  احلق  كلمة 
قرة  وأسألك  ينفد،  ال  نعيمًا  وأسألك  والفقر،  الغنى 
وأسألك  القضاء،  بعد  الرضا  وأسألك  تنقطع،  ال  عن 
برد العيش بعد املوت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، 
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فتنة  وال  مضرة،  ضــّراء  غير  في  لقائك،  إلى  والشوق 
مضلة، اللهم زّينا بزينة اإلميان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم طّهرني من الذنوب واخلطايا، اللهم نقني منها كما    =
بالثلج  طهرني  اللهم  الدنس،  من  األبيض  الثوب  ينقى 

والبرد واملاء البارد.

العمر،  وسوء  واجلن،  البخل  من  بك  أعوذ  إني  اللهم    =
وفتنة الصدر، وعذاب القبر .

اللهم رَبّ جبرائيل وميكائيل ورَبّ إسرافيل، أعوذ بك    =
من حر النار، ومن عذاب القبر.

اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي.   =
ورب  األرض،  ورب  السبع،  السماوات  رب  اللهم    =
العرش العظيم، ربنا ورب كل شيٍء، فالق احلَبّ والنوى، 
ومنزل التوراة واإلجنيل والفرقان، أعوذ بك من شِرّ كِلّ 
شيٍء أنت آخٌذ بناصيته، اللهم أنت األول فليس قبلك 
الظاهر  وأنت  شيٌء،  بعدك  فليس  اآلخر  وأنت  شيٌء، 
شيٌء،  دونك  فليس  الباطن  وأنت  شيٌء،  فوقك  فليس 

اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

بيننا، واهدنا سبل  ألِّف بن قلوبنا، وأصلح ذات  اللهم    =
بنا الفواحش  نا من الظلمات إلى النور، وجنِّ السام، وجِنّ
ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، 
وقلوبنا، وأزواجنا وذرياتنا، وُتب علينا إِنك أنت التواب 
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عليك،  بها  مثنن  لنعمك  شاكرين  واجعلنا  الرحيم، 
قابلن لها، وأمتمها علينا.

واألعمال  واألهــواء،  األخاق،  منكرات  جنبني  اللهم     =
واألدواء.

اللهم حاسبني حسابا يسيرا.   =
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك.   =

اللهم إني أسألك إميانا ال يرتد، ونعيما ال ينفذ، ومرافقة    =
محمد ] في أعلى جنة اخللد.

اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على ارشد أمري، اللهم    =
اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وماعمدت 

وما علمت وما جهلت.

 ، العدِوّ وغلبة  يــن،  الــَدّ غلبة  من  بك  أعــوذ  إنــي  اللهم     =
وشماتة األعداء.

اليحول  ـــذي  ال املــقــيــم،  النعيم  ــك  أســأل إنـــي  الــلــهــم    =
واليزول.    

 ، اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث منيِّ   =
وانصرني على من يظلُمني، وخذ منه بثأري.

اللهم لك احلمد كله، ال قابض ملا بسطت، وال باسط ملا    =
قبضت، وال هادي ملن أضللت، وال مضل ملن هديت، 
وال معطي ملا منعت، وال مانع ملا أعطيت، وال مقرب ملا 

باعدت، وال مباعد ملا قربت.
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اللهم أبسط علينا من بركاتك وفضلك ورزقك.     =
إلينا  وكــّره  قلوبنا،  في  وزّينه  اإلميــان  إلينا  حّبب  اللهم       =
الراشدين،  من  واجعلنا  والعصيان،  والفسوق  الكفر 
اللهم توفنا مسلمن وأحينا مسلمن وأحلقنا بالصاحلن، 

غير خزايا وال مفتونن.

وارزقني  وعافني  واهدني  وارحمني  لي  اغفر  اللهم    =
واجبرني وارفعني.

اللهم ثّبتني واجعلني هادية مهدية.   =

اللهم إني أسأُلك اجلنة، وما قّرب إليها من قوٍل أو عمل،    =
عمل  أو  قوٍل  من  إليها  ب  قَرّ وما  النارِ،  من  بك  وأعوذ 

وأسألك أن جتعل كل قضاٍء قضيَته لي خيرا.
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ربنا..تقّبل مني إنك أنت السميع العليم، 
واحلمد لله رب العاملني.
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